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ERRATA NÚMERO 001/2022 

 Em virtude do lançamento das atrações da 15ª Festa do Milho, fez-se necessário a 

seguinte alteração nos itens que versão sobre a pontuação da venda de ingresso dos shows. 

Onde lê-se: 

Pág.: 04 e 05 

“e) Venda de ingressos para os shows da 15ª Festa do Milho 

1. A venda mínima de ingressos para começar a pontuar na competição será 

de 10 ingressos vendidos (50 pontos); 

2. A cada 10 ingressos vendidos a empresa será bonificada com 01 ingresso; 

3. A partir da venda inicial dos ingressos, conforme item d.1 (10 ingressos), 

quando então é iniciado a contagem da pontuação, cada ingresso posterior 

vendido pela empresa acrescentará 05 pontos na soma final da seletiva de 

vendas de ingressos; 

Exemplo:  

10 ingressos iniciais vendidos = 50 pontos + 01 ingresso de bonificação; 

17 ingressos adicionais vendidos = 85 pontos + 01 ingresso de bonificação. 

4. A cada 10 ingressos de show individual vendido a empresa/barraca será 

bonificada com 01 ingresso do show vendido. 

5. Para considerar válido a pontuação ou bonificação, a pessoa que for 

comprar os ingressos/passaportes no NPEP deverá informar, no ato da 

compra, qual barraca está vinculada sua turma. 

* A pontuação das vendas dos ingressos da etapa seletiva será válida até o dia 

29/04/2022 às 21h, a bonificação (venda de 10 ingressos ganha 1) continua até o 

dia dos shows. 

*A negociação sobre venda e retirada de ingressos e passaporte será somente no 

NPEP (Núcleo de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação) – Unidade UNIFASIPE 

Florença. 

Após a seletiva (após dia 30/04/2022) as empresas classificadas poderão vender os 

ingressos dos SHOWS computando pontos da seguinte forma: 

 

INGRESSOS VENDIDOS PONTOS unid. TOTAL DE PONTOS 

1 5 5 

5 5 25 

10 5 50 
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ACRESCENTA-SE SOBRE A VENDA DE PASSAPORTE: 

6. A cada 10 passaportes vendidos a empresa será bonificada com 01 

passaporte; 

7. Cada passaporte vendido valerá 15 pontos; 

Exemplo:  
20 passaportes vendidos = 300 pontos + 02 passaportes de bonificação; 

17 passaportes vendidos = 255 pontos + 01 passaporte de bonificação. 

 

PASSAPOTES VENDIDOS PONTOS unid. TOTAL DE PONTOS 

1 15 15 

5 15 75 

10 15 150 

 

 

 

 

Onde lê-se: 

Pág.: 09 

VENDA DE INGRESSOS APÓS A ETAPA SELETIVA  

A cada 10 ingressos de show individual vendido a empresa será bonificada com 01 

ingresso do show vendido. 

Exemplo:  

10 ingressos adicionais vendidos do show = 01 ingresso do show 

A negociação sobre venda e retirada de ingressos e passaporte será somente no NPEP – Núcleo 

de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. 

Após a seletiva as empresas classificadas deverão vender os ingressos dos SHOWS computando 

pontos para sua classificação na etapa final de concorrência das empresas/barracas durante a 15ª Festa 

do Milho da seguinte forma: 

INGRESSOS VENDIDOS Pontos TOTAL DE PONTOS 

1 5 5 

5 5 25 

10 5 50 

* Lembrando a pontuação adquirida pela empresa/barraca durante a fase seletiva, etapa de 

classificação, é zerada ao final desta, e todas as empresas/barracas iniciam a pontuação 

novamente.” 
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ACRESCENTA-SE SOBRE A VENDA DE PASSAPORTE: 

1. A cada 10 passaportes vendidos a empresa será bonificada com 01 

passaporte; 

2. Cada passaporte vendido valerá 15 pontos; 

Exemplo:  
20 passaportes vendidos = 300 pontos + 02 passaportes de bonificação; 

17 passaportes vendidos = 255 pontos + 01 passaporte de bonificação. 

 

PASSAPOTES VENDIDOS PONTOS unid. TOTAL DE PONTOS 

1 15 15 

5 15 75 

10 15 150 

 

 

 


