
REGULAMENTO GERAL – “MEDCUP -EDIÇÃO 2019” 

 

DA DEFINIÇÃO: 

1. Esta é uma competição organizada pela empresa DR.TIPS CURSOS E PALESTRAS LTDA., 

que doravante passará a ser denominada DR.TIPS (DR.TIPS) neste regulamento, sediada à Rua 

Castro Alves, 457, Cj 102 – São Paulo / SP – CEP: 01532-001, inscrita no CNPJ sob o no. 

28.456.880/0001-24, telefone: (11) 2579 – 0295 – www.drtips.com.br.  

1.1. A “MEDCUP – EDIÇÃO 2019”, competição realizada pela DR.TIPS, possui como área de 

abrangência os municípios cobertos pela rede internacional de computadores no Brasil, 

conforme cobertura disponível no referido território. 

2. A “MEDCUP – EDIÇÃO 2019” consiste em um campeonato destinado a promover disputas 

entre participantes inscritos na plataforma digital www.drtips.com.br, membros das Associações 

Atléticas Acadêmicas, das Instituições de Ensino Superior em Medicina, listadas em ANEXO I, 

deste regulamento. Tem por finalidade divulgar os cursos, produtos e serviços fornecidos no 

mesmo endereço virtual, aqui descrito, bem como as demais explicitadas neste documento. 

Busca-se fornecer desafios e questões aos competidores individuais e, posteriormente, às 

equipes, compostas por três universitários, para ao final da fase classificatória, nas fases 

eliminatórias e a grande final, premiarem a melhor equipe (trio) de jogadores. 

3. A participação nesta competição é permitida apenas às pessoas físicas, as quais possuam, até 

a data de suas inscrições, dezesseis (16) anos completos. Menores de dezesseis (16) não poderão 

participar da competição. 

4. Todos os “jogos” eletrônicos mencionados neste Regulamento são produtos da DR.TIPS. A 

DR.TIPS tem responsabilidade parcial pelo conteúdo e seu funcionamento. 

 

DA FINALIDADE E DA JUSTIFICATIVA 

5. As competições promovidas pela DR.TIPS têm por finalidade iniciar e proporcionar a 

participação dos acadêmicos de Medicina de todo o Brasil em atividades esportivas. A 

“MEDCUP – EDIÇÃO 2019” buscará ser uma competição de cunho intelectual, com o intuito 

de promover, divulgar, facilitar e ampliar o acesso ao conhecimento médico. Como instituição, 

acreditamos que jovens e adultos reafirmam seus valores e princípios, através das atividades 

desportivas que participam. Dessa maneira, ampliam seus conceitos, socializam-se e percebem o 

poder de modificar suas realidades através do esforço e da dedicação. Buscamos a valorização 

do trabalho em equipe, resiliência, comungando com o espírito de fraternidade, solidariedade, 

justiça, paz, honra e transparência (“fair-play”). Ao facilitar e tornar mais atrativa a busca pela 

apropriação do conhecimento médico, estamos buscando reforçar a formação dos futuros 

profissionais da área. Em sinergia com os ideais da DR.TIPS, quais sejam: criar uma nova 

forma de aprender medicina e gerar engajamento frente ao ato de aprender medicina 

continuamente; acreditamos que a formação do médico é um dos pilares de sustentação de um 

futuro melhor para a população brasileira e para a própria classe médica, na medida em que 

cada profissional impacta diretamente o setor da saúde. 

 

DOS OBJETIVOS 

6. As competições promovidas pela DR.TIPS têm por objetivos:  

a) Ampliar a participação em atividades esportivas/disputas com enfoque em temas 

médicos em todo o território brasileiro; 

b) Promover ampla e irrestrita mobilização dos acadêmicos de medicina em torno da 

busca pelo conhecimento médico e desenvolvimento de características que os 

tornem mais interessados e pró-ativos frente aos desafios acadêmicos; 

c) Identificar talentos no cenário acadêmico nacional; 

d) Desenvolver o relacionamento social, cultural, desportivo e humano entre 

estudantes universitários de diferentes origens e regiões do país; 
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e) Estimular o estudo das diversas matérias componentes do currículo médico, visando 

o desenvolvimento da personalidade e capacidade do futuro médico brasileiro. 

7. Para todos os fins, os participantes das competições promovidas pela DR.TIPS, os demais 

componentes de suas ATLÉTICAS e apoiadores, serão considerados conhecedores das regras, 

normas, premiações e punições, abaixo descritas, ficando submetidos a todas as suas 

disposições. Prevê-se ainda que situações não listadas neste regulamento serão avaliadas pela 

equipe de organizadores, que após discussão e votação, decidirá o futuro da competição em 

recesso e paralização por até doze (12) horas, se necessário, com retorno da mesma com os 

novos termos, suspensão ou cancelamento, a depender do fato em pauta. 

 

DA PARTICIPAÇÃO: 

8. Na primeira etapa da “MEDCUP – EDIÇÃO 2019”, cada competidor se inscreverá e 

responderá às questões de múltipla escolha, individualmente, na plataforma, após envio e 

comprovação de inscrição em sua Instituição de Ensino Superior de Medicina. Os três mais bem 

colocados de cada Instituição serão agrupados em equipes, para a participação na segunda etapa, 

que terá caráter eliminatório. As disputas entre as equipes, na segunda etapa, serão definidas por 

meio de sorteio. A partir daí, cada equipe, composta por três universitários, poderá participar, 

cabendo ao capitão de cada equipe a responsabilidade decorrente de eventuais problemas ou 

comunicações com a Comissão Organizadora. Inscrições sem a comprovação de matrícula 

poderão acarretar em desclassificação e impedimento de participação de um ou mais envolvidos 

no ato. 

§1º- preencher corretamente a Ficha de Inscrição/ cadastro no site – www.drtips.com.br/medcup 

(vide endereços/ datas e horários no item 6 abaixo). Em caso de menor de idade deverão ser 

fornecidos também todos os dados pessoais da mãe, pai, ou responsável no ato da inscrição; 

§ 2º - ler atentamente e aceitar todas as cláusulas e condições expostas neste Regulamento, 

submetendo-se irrevogavelmente a todos os seus termos e condições. Sendo menor de 18 

(dezoito) anos, a autorização prévia e escrita da mãe, pai ou responsável do participante deverá 

ser obrigatoriamente fornecida aos organizadores, no ato de inscrição, em formato digital, sem a 

qual sua inscrição, participação e eventual recebimento do prêmio serão invalidados; 

§ 3º - declarar estar ciente da gratuidade da inscrição (vide item 7). 

8.1. O participante que não realizar corretamente os procedimentos, descritos nos subitens 

supracitados, estará automaticamente desclassificado, sem direito a questionamentos e recursos, 

como também estará desclassificado em caso de fraude, seja em relação aos dados cadastrados, 

aos documentos exigidos e apresentados, ou, ainda, à participação da própria “MEDCUP – 

EDIÇÃO 2019”, podendo inclusive responder por crime de falsidade ideológica ou documental. 

 

DA INSCRIÇÃO: 

9. As inscrições dos participantes deverão ser feitas no site www.drtips.com.br/medcup das 00h00min 

(horário de Brasília) de 17/03/2019 às 23h59min (horário de Brasília) de 15/04/2019. 

9.1. As inscrições não estão limitadas a um número total de participantes por Instituição na 

“MEDCUP – EDIÇÃO 2019”. 

9.2. No caso do participante menor de 18 anos, a inscrição será condicionada à autorização, por escrito, 

da mãe, pai ou responsável legal do menor. 

9.3. Findo o prazo de inscrição, as inscrições serão imediatamente encerradas e tal fato comunicado ao 

público interessado. 

10. Não será cobrada taxa de inscrição, sob nenhuma hipótese, por participante e/ou por time que vier a 

participar. As inscrições são virtuais, realizadas através do site www.drtips.com.br/medcup. Quaisquer 

pagamentos solicitados nesta fase, via cartão crédito ou boleto bancário, deverão ser comunicados à 

Comissão Organizadora para checagem e providências cabíveis. Após a inscrição, para confirmação da 

mesma, o participante receberá um e-mail com a validação da sua participação na competição. 
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11. É de responsabilidade do participante o fornecimento correto dos seus dados para inscrição (e sua 

verificação para validação). Após a sua efetivação, a sua inscrição não poderá mais ser excluída ou 

alterada. 

12. A inscrição efetivada vinculará o participante automaticamente à presente Competição e às suas 

regras e condições. 

 

DA “MEDCUP – EDIÇÃO 2019”: 

13. A “MEDCUP – EDIÇÃO 2019” será realizada entre os dias 17/03/2019 e 17/05/2019, a 

partir das 00h00min (horário de Brasília), em ambiente virtual – www.drtips.com.br/medcup, 

durante as fases intituladas de preliminares e eliminatórias, ficando reservadas às dependências 

do Teatro Gazeta, situado à Avenida Paulista, São Paulo - SP, a realização da “Grande Final”. 

14. Os participantes deverão responder às questões e desafios na plataforma nos horários 

definidos para garantir a sua participação e pontuação. Durante a Grande Final tais exigências se 

tornam presenciais e será tolerado atraso de, no máximo, 30 (trinta) minutos. Em caso de 

contato e justificativa de atraso por força maior, proceder-se-á a ampliação da tolerância de 

atraso por até mais 30 (trinta) minutos. 

15. Todos os participantes deverão utilizar a camiseta da MEDCUP – EDIÇÃO 2019, durante a 

realização da Grande Final, bem como em eventos de apresentação ou filmagens realizadas pela 

Comissão Organizadora. Tais vestimentas serão entregues pela organização do “MEDCUP – 

EDIÇÃO 2019”, no decorrer do evento, entrevistas, e ainda nas cerimônias de abertura, 

encerramento e de premiação. O não uso da camiseta poderá acarretar na desclassificação 

automática do participante. 

16. O sistema de disputa em cada fase será definido pela Comissão Organizadora, em cada uma 

delas, podendo ser eliminatória simples, dupla ou dentro de grupos, divulgada através do 

site www.drtips.com.br/medcup. 

 

DAS FASES DA COMPETIÇÃO 

17. Serão, ao todo, 03 (fases):  

Classificatórias: 

 Após a inscrição de número não limitado de competidores por faculdade, tais 

participantes disputam entre si. Ao final do período definido desta fase, os três mais 

bem colocados de cada Instituição serão agrupados em equipes. 

 

Eliminatórias:  

 A equipe melhor colocada de cada faculdade é colocada em uma listagem de 16 

(dezesseis) equipes, uma equipe por faculdade. 

 A partir da referida listagem procede-se sorteio de oito (8) disputas, distribuídas em 

oitavas de final. 

 Os vencedores desses embates diretos, classificam-se para as quartas-de-final. Bem 

como, os dessa última disputa, classificam-se para as semifinais e, da mesma forma, 

para a final. 

Grande Final: 

 Única etapa presencial. 

 As duas equipes mais vitoriosas encontram-se no Teatro Gazeta para responder 

questionamentos, enfrentando-se, em busca do título de Campeão da “MEDCUP – 

EDIÇÃO 2019”. 

Intervalos e Pedidos de Tempo: 

 Intervalos para realização de intervenções da Comissão Organizadora e Ativações 

Comerciais, estes últimos serão comunicados aos participantes um dia antes, sem 

necessariamente revelar os parceiros comerciais envolvidos. 

 Cada equipe terá dois pedidos de tempo durante a realização da competição presencial. 

Movimentos Proibidos: 
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 Identificadas intervenções de técnicos, hackers com IPs que forem identificados com de 

máquinas de algum dos participantes, da Atlética, apoiadores ou Instituição de Ensino 

procedente acarretarão em eliminação da equipe representante da mesma e providências 

jurídicas cabíveis. 

 A utilização de robôs, bots ou qualquer outra forma de inteligência ou automação para 

responder às questões, durante a “MEDCUP – EDIÇÃO 2019”, em qualquer uma das 

fases, acarretará em eliminação da equipe envolvida e providências jurídicas cabíveis. 

Penalidades por jogo desleal: 

 Uso de qualquer programa de trapaça. 

 Se o juiz decidir que questões externas (pressão, capitão do time, jogador, apoiadores, 

torcida etc.) derem uma vantagem desleal a um jogador, o jogador receberá uma 

advertência ou perderá de acordo com a decisão da Comissão Organizadora. 

 Quaisquer atitudes antidesportiva, tanto interna ou externamente à partida, considerada 

de má intenção, poderá acarretar em punição, até mesmo em desclassificação de um 

jogador ou de todo o time. 

 Fica proibida a participação de pessoas não inscritas na “MEDCUP – EDIÇÃO 2019”, 

assim como a formação da equipe durante a etapa Eliminatória deverá ser mantida 

durante todas as demais, não podendo ser modificada, com a única exceção de motivo 

ou impossibilidade ligada a saúde do competidor que originalmente compunha o trio. 

Nesse último caso, dará-se a convocação do melhor colocado daquela instituição, que 

caso também esteja impedido de participar por quaisquer motivos, será substituído pelo 

subseqüente da lista até completar-se, novamente, o trio. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA:  

18. A Comissão da “MEDCUP – EDIÇÃO 2019” será formada por julgadores pertencentes à 

empresa DR.TIPS e demais organizadores técnicos contratados pela empresa promovente, se a 

mesma julgar necessário, para tal finalidade. 

19. A decisão da Comissão Organizadora será soberana, inquestionável e irrecorrível. 

20. As competições organizadas pela DR.TIPS serão regidas por este regulamento e adendos 

exarados pela sua equipe organizadora que poderão ser anexados ao mesmo, após ampla 

divulgação, na plataforma digital da instituição, aplicativo, se houver, e nas suas redes sociais, 

sem a necessidade de avisos prévios. 

21. Normas Especiais ligadas aos formatos de disputa das competições promovidas pela 

DR.TIPS, depois de aprovadas, não poderão ser alteradas após o início da competição. Serão, 

contudo, amplamente abertas às revisões para competições subsequentes, caso a Comissão 

Organizadora julgue necessário. 

22. As equipes e respectivas Atléticas das instituições de Ensino Superior de Medicina que 

tenham concordado em participar de toda e qualquer competição idealizada e promovida pela 

DR.TIPS, reconhecem a Comissão Organizadora escolhida pela mesma empresa como instância 

definitiva para resolver questões entre si ou entre elas e a DR.TIPS. 

§ Único - As equipes participantes estão obrigadas a se submeter ao sistema de disputa 

desenhado e aprovado pela respectiva Comissão Organizadora do evento, designado pela 

Diretoria da DR.TIPS, desistindo e renunciando de qualquer ação junto ao Poder Judiciário para 

postular qualquer alteração, recurso e/ou classificação geral. 

23. As equipes participantes responderão, obrigatoriamente, por prejuízos financeiros que 

causarem aos seus adversários, à DR.TIPS ou aos responsáveis pela promoção, produção e 

execução da competição e não caberá à Comissão Organizadora compartilhar juízo ou 

responsabilidade com os mesmo. 

 

DOS EQUIPAMENTOS: 
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24. Todos os computadores e outros consoles necessários para a inscrição e participação da 

“MEDCUP – EDIÇÃO 2019” deverão ser providenciados e serão de total responsabilidade das 

próprias equipes e seus integrantes. Excetua-se a esta norma a participação da Grande Final, na 

qual todos os equipamentos necessários à disputa, serão fornecidos pela DR.TIPS. 

25. Não obstante o previsto no item anterior, os participantes não poderão substituir os 

equipamentos disponibilizados pela Comissão Organizadora para uso durante a Grande Final 

pelos seus próprios equipamentos. Contudo, caso haja reclamação decorrente de equipamento 

fornecido pela Comissão Organizadora, a mesma deverá fornecer suporte técnico e, em caso de 

constatada alteração do funcionamento do hardware ou software, fica responsável por trocá-los, 

enquanto a Competição deverá ser interrompida, mesmo que temporariamente. 

 

DA PREMIAÇÃO: 

26. As premiações oferecidas aos vencedores da “MEDCUP – EDIÇÃO 2019” serão atribuídos 

de acordo com o ANEXO I, colocado ao final deste Regulamento Geral e disponibilizado em 

www.drtips.com.br/medcup. 

27. Os prêmios serão entregues aos ganhadores ao término das Competições até sete dias úteis 

do último dia da “MEDCUP – EDIÇÃO 2019”, livre de ônus. 

28. O participante contemplado fica ciente, e desde já concorda, que o recebimento da 

premiação e a assinatura do recibo de entrega e quitação do prêmio extinguirão seu direito de 

reclamação futura sobre o prêmio recebido. 

29. A recusa pelo participante ganhador em apresentar os documentos solicitados ou em assinar 

o recibo de entrega e quitação do prêmio impedirão a entrega da premiação. 

30. Em nenhuma hipótese o prêmio poderá ser convertido em dinheiro ou trocado por qualquer 

bem, produto, serviço ou direito. 

31. Caso o ganhador seja menor de 18 anos, a premiação a que terá direito a receber será 

entregue ao seu pai, mãe ou responsável legal (em conformidade com as exigências do Código 

Civil brasileiro), até sete dias úteis após o último dia da competição. O pai, mãe ou responsável 

pelo ganhador deverá comprovar sua condição através da apresentação de certidão de 

nascimento do menor. 

 

DA DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES: 

32. A divulgação dos ganhadores será feita em voz alta ao público que estiver no local da 

“Grande Final”, através do site – www.drtips.com.br/medcup, e redes sociais da promotora do 

evento, no dia seguinte da realização do último dia de competição, lá permanecendo, junto com 

o Regulamento, pelo menos, por mais sessenta (60) dias para consulta, a quem interessar. 

 

DAS RESTRIÇÕES:  

33. Durante a realização da “MEDCUP – EDIÇÃO 2019” e suas respectivas disputas os 

participantes deverão comunicar-se de maneira cordial e amigável. O uso de linguagem ou 

gestos vulgares, comportamento agressivo, termos ofensivos, vulgares, discriminatórios ou 

preconceituosos, serão punidos nos termos previstos neste Regulamento, com base em decisão 

soberana e irrecorrível aplicada pela Comissão Organizadora. 

34. O uso pelos participantes de trajes inadequados ou contendo nome, marca, identidade visual 

de terceiros, bem como o uso de qualquer outro material empregado durante as fases anteriores 

da competição serão penalizados com a desclassificação. Durante as demais fases, em que as 

disputas se dão em ambiente virtual, “on-line”, espera-se a manutenção do respeito, ordem dos 

competidores e apoiadores dos mesmos, sendo prevista a verificação, avaliação e manifestação 

de punições, por parte da Comissão Organizadora, em casos de denúncias ou naqueles em que a 

mesma julgar necessário. 
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35. Será terminantemente proibido o consumo, posse ou venda de bebidas alcoólicas, drogas 

ilícitas ou derivados de fumo nas dependências de onde será realizado a “MEDCUP – EDIÇÃO 

2019”.  

36.  Os participantes comprometem-se a não violar o direito a propriedade intelectual de terceiros, 

incluindo, mas não se limitando, a não efetuar cópias ilegais de software, vídeos, imagens, jogos, músicas 

ou quaisquer outras obras intelectuais protegidas, sob pena de desclassificação. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

37. Será disponibilizado pela DR.TIPS aos participantes nesta Competição, para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas existentes do Regulamento e de suas condições o telefone 

(11) 2579 – 0295 de segunda à sexta-feira, das 10h00 às 18h00 (horário de Brasília), através do 

link “fale conosco” no site: www.drtips.com.br/medcup ou através do e-mail: 

contato@drtips.com.br. 

38. A DR.TIPS ficará autorizada a divulgar a imagem, nome e som de voz de qualquer 

participante inscrito, sem qualquer ônus, em todas as mídias, desde que vinculadas à empresa 

promotora, pelo prazo de 10 (dez) anos da data do término da “MEDCUP – EDIÇÃO 2019”. 

§ 1º - Ficam desde já cientes os participantes (ganhadores ou não) que poderão ser chamados 

pela DR.TIPS para conceder gratuitamente entrevistas sobre a “MEDCUP” e suas Competições, 

disputas ou rodadas de jogos, em datas, horários e locais que convirem a ambas as partes, sem 

acarretarem ônus extras às mesmas. 

39. Os participantes inscritos na “MEDCUP – EDIÇÃO 2019” autorizam a DR.TIPS a utilizar 

seus endereços físicos, telefones e demais dados constantes na ficha de inscrição, visando, 

dentre outros, a atualização do banco de dados pertencente à própria empresa, reforço de mídia 

publicitária, promocional, divulgação de eventos e notícias, dentre outros. 

40. O participante concorda expressamente com a total isenção de responsabilidade da 

DR.TIPS, por quaisquer danos ou prejuízos oriundos da participação da Competição. 

41. A participação na presente competição implica na aceitação automática, total e irrestrita de 

todas as disposições, regras e normas do presente regulamento e as que venham a ser anexadas 

pela Comissão Organizadora. 

42. A DR.TIPS não se responsabilizará, e dessa forma não está ou estará obrigada a indenizar os 

participantes, por falhas de conexão, bem como por falhas técnicas de qualquer tipo, ou por 

qualquer outra que não esteja ao seu alcance solucionar, incluindo, mas não se limitando, ao 

mau funcionamento eletrônico de qualquer rede, “hardware” ou “software”, linhas telefônicas, 

ou por qualquer falha humana e/ou técnica, dentre outras, que possam vir a ocorrer durante, ou a 

posteriori, à inscrição, bem como no decorrer das disputadas ao longo da Competição, e que, 

assim, venham a prejudicar equipes e/ou participantes, individual ou coletivamente, excetuando-

se à logística de execução da “Grande Final”, de caráter presencial. 

43. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer questões oriundas da 

“MEDCUP- EDIÇÃO 2019”. 

44. O Regulamento completo da “MEDCUP – EDIÇÃO 2019” estará disponível durante todo o 

período de sua realização no site www.drtips.com/medcup. 

 

“Deus nos abençoe e que vença o melhor!” 
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ANEXO I – “MEDCUP -EDIÇÃO 2019” 

ATLÉTICAS DAS INSTUIÇÕES DE ENSINO PARTIPANTES 

E PREMIAÇÕES 

 

DAS ATLÉTICAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE MEDICINA 

PARTICIPANTES: 

- AAACOT – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA CARLOS OSVALDO TEIXEIRA/ 

MED-PUCCAMP 

- AAANW – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA NADER WAFAE/ MEDICINA SÃO 

CAMILO 

- AAAPAMED – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA MEDICINA POUSO ALEGRE  

- AAAMAM – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA MEDICINA ANHEMBI 

MORUMBI 

- AAANMC – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA NYLCEO MARQUES DE 

CASTRO/ FMABC 

- AAAAL – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA ADOLFO LUTZ/ FCM-UNICAMP 

- AAAPV – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA PEDRO VITAL/ MEDICINA 

SANTA MARCELINA 

- AAAAP – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA ANTÔNIO PRUDENTE/ 

MEDICINA MOGI DAS CRUZES 

- AAAOC – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA OSWALDO CRUZ/ FMUSP 

- AAAAVC – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA ARNALDO VIEIRA DE 

CARVALHO/ MEDICINA UNILUS 

- AAAFMUFJF – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA DA FACULDADE DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

- AAMUT – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MEDICINA UNIFESO TERESÓPOLIS 

- AAAJDD – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA JOSÉ DOUGLAS DALLORA/ 

MEDICINA SANTO AMARO 

- AAAPB – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA PEREIRA BARRETTO/ EPM-

UNIFESP 

- AAAMDS – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA MARCEL DE SOUZA/ 

FACULDADE DAS AMÉRICAS 

- AAAJLMM – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA JOSÉ LÚCIO MARTINS 

MACHADO/ MEDICINA SÃO CAETANO 

 

Observação: OS NOMES DAS EQUIPES FORAM LIVREMENTE ESCOLHIDOS PELOS 

DIRETORES DAS ATLÉTICAS PARTICIPANTES E ELENCADOS NA LISTAGEM ACIMA DE 

FORMA ALEATÓRIA, SEM NENHUMA ORDEM OU CRITÉRIO PREVIAMENTE 

DEFINIDOS. 

 

DAS PREMIAÇÕES: 

“Para os competidores/ universitários” 

- Não há prêmios para os vencedores das Eliminatórias. 

- Prêmios pertinentes aos vencedores das etapas Eliminatórias: 

Oitavas-de-final: Jalecos personalizados* 

Quartas-de-final: Estetos personalizados* 

Semifinais: Ipad com 1 ano de Dr.Tips* 

Grande Final: será um Iphone X mais R$ 1.000,00* 

 

“Para atléticas” 

- Campeão: Troféu Dr.Tips + R$ 5.000,00* 



- Segundo Lugar: R$ 3.000,00* 

- Terceiro Lugar e Consolação: R$ 2.000,00* 

- Destaque do Evento: R$ 2.000,00** 

 

Observações: (*) Detalhes das formas de repasse, marcas dos equipamentos, bem como outras 

dúvidas que venham a surgir serão esclarecidas pela Comissão Organizadora no site oficial: 

www.drtips.com.br/medcup . (**) Prêmio à Atlética da Faculdade que tiver o maior número de 

equipe inscritas aprovadas e assinantes (anualidade) da plataforma DR.TIPS pela Comissão 

Organizadora . Caso o Prêmio de Destaque seja alcançado por uma das Atléticas já mais bem 

colocadas e premiadas, este último será prontamente acrescido ao prêmio já recebido pela 

mesma previamente. (***) O primeiro colocado receberá uma réplica do troféu original com a 

gravação do nome da Instituição de Ensino de Origem e o ano da competição que tenha 

participado e vencido. Os primeiros colocados - primeiro, segundo e terceiro lugar - também 

ganham medalhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – “MEDCUP -EDIÇÃO 2019” 

CRONOGRAMA 

 

DO CRONOGRAMA DAS FASES: 

 INSCRIÇÕES: 

- 00h00 do dia 17/03/2019 às 23h59 de 15/04/2019 - Etapa de Inscrições 

 COMPETIÇÃO: 

- 00h00 do dia 17/04/2019 às 23h59 de 23/04/2019 - Classificatórias internas 

- 00h00-23h59 de 24/04/2019 – Agrupamento dos três (3) melhores competidores por faculdade 

em equipes e sorteio das chaves para oitavas-de-finais    

- 08h00 do dia 25/04/2019 às 23h59 de 01/05/2019 – oitavas-de-finais (16 equipes classificadas/ 

on-line) 

- 08h00 do dia 02/05/2019 às 23h59 de 08/05/2019 – quartas-de-finais (8 equipes classificadas/ 

on-line); 

- 08h00 do dia 09/05/2019 às 23h59 de 15/05/2019 – semifinais (4 equipes classificadas/ on-

line); 

- A partir das 11h00 de 17/05/2019 – final (2 equipes classificadas/ presencial). 


