
58ª Volta da USP “2ª Edição Virtual” 

17 de outubro de 2021 

Regulamento 

 

I – Apresentação 

Como em 2020, e ainda em função da Pandemia do COVID 19, a 58ª Volta da USP 
seguirá no formato virtual. 

Em 2021 o CEPEUSP completará 50 anos e a Volta da USP 58 anos. Portanto, a 
proposta é que as pessoas sejam ativas, homenageando a Volta da USP de uma forma 
dinâmica, caminhando ou correndo, um mínimo de 30 minutos.  

A data oficial da 58ª Volta da USP é 17 de outubro de 2021. 

O CEPEUSP continua respeitando as medidas de distanciamento e isolamento social, 
conforme as orientações da OMS e dos órgãos da Vigilância Sanitária. 

 

II – Participação 

Para homenagear a 58ª Volta da USP corra ou caminhe, entre 5 e 10 km, em um 
mínimo de 30 minutos, no período de 09 a 17 de outubro de 2021. Você pode escolher 
o dia e o horário.  

Envie seu tempo de atividade por meio do formulário, que você encontra no site do 
CEPEUSP: http://www.cepe.usp.br. Mas atenção, só valem os tempos enviados no 
período de 09 a 17 de outubro de 2021. 

 

III – Inscrições  

Período: 20 de setembro a 08 de outubro de 2021. A participação é livre, para todos os 
públicos. Só valerão as inscrições realizadas neste período. 

As inscrições serão feitas on-line, no site do CEPEUSP: http://www.cepe.usp.br 

 Vagas limitadas a 2.000 participantes. 
 Não haverá taxa de inscrição. 
 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 

no momento da inscrição. Caso haja fraude comprovada, o participante será 



desclassificado da corrida e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou 
documental. 

 O participante será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha 
a sofrer, isentando qualquer responsabilidade da organização da corrida, seus 
apoiadores e órgãos públicos envolvidos na corrida e caminhada. 

 Só vale uma inscrição por CPF ou RG. 

 

IV – Certificado de Participação 

Será enviado, por e-mail, um certificado digital de participação para todos os inscritos 
que enviaram seus tempos.  

 

V – Sorteios 

Haverá sorteios de brindes para os participantes: 05 (cinco) inscrições para a Volta da 
USP de 2022, 03 (três) bolas de futebol e 02 (dois) vale presente, no valor de R$ 100,00 
(cem reais), de loja esportiva de renome. Os brindes não serão cumulativos, isto é, o 
participante sorteado, em qualquer um dos brindes, não concorrerá novamente. 

Atenção: os sorteios só valerão para aqueles que se inscreverem e enviarem seus 
tempos, respeitando os referidos períodos.  

Os sorteios serão realizados pela organização do evento no dia 20 de outubro de 2021. 
Os resultados serão divulgados até às 18:00 do dia 21 de outubro de 2021. 

Os prêmios dos sorteios deverão ser retirados na Portaria do CEPEUSP, de 21 de 
outubro a 13 de novembro de 2021, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:00, 
mediante apresentação de documento de identificação. 

 

VI – Regras Gerais 

• Idades para participar: a partir de 16 anos. 
• Ao participar deste evento, a pessoa assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos e aceita o Regulamento da Prova, participando de livre e 
espontânea vontade. 

• Ao se inscrever neste evento, a pessoa cede todos os direitos de utilização 
de sua imagem relativa ao evento, para que seja utilizada pela mídia da USP 
e externa. 

• Poderá o Organizador suspender o evento por questões de segurança 
pública, atos públicos e/ou motivos de força maior. 



• As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão esclarecidas pela 
Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas 
decisões. 

Ao me inscrever na 58ª Volta da USP Virtual, declaro que estou de acordo com todos 
os itens deste Regulamento, isentando, assim, quem quer que seja de toda e qualquer 
responsabilidade legal, de tudo o que vier a ocorrer comigo em consequência da 
minha participação neste evento. 

 

VII – Informações adicionais 

www.cepe.usp.br 

E-mail: eventoscepe@usp.br 

 

 Centro de Práticas Esportivas da USP 


