TERMO ADITIVO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA
“BOM DE BÍBLIA - EDIÇÃO TEEN” VEICULADO PELA REDE
NOVO TEMPO DE COMUNICAÇÃO

O programa “BOM DE BÍBLIA” é produzido e veiculado pela REDE
NOVO TEMPO DE COMUNICAÇÃO, CNPJ nº 01.385.423/0001-30,
Rodovia General Euryale de Jesus Zerbine, nº 5876, km 86, Jardim São
Gabriel, Jacareí/SP, cujo regulamento foi previamente disponibilizado
na homepage da Emissora.
1 – EMISSORA

REDE NOVO TEMPO DE COMUNICAÇÃO, CNPJ nº 01.385.423/0001-30,
Rodovia General
Euryale de Jesus Zerbine, nº 5876, km 86, Jardim São Gabriel,
Jacareí/SP.
2 – ÁREA DE DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Brasil – BR.
3 – OBJETIVO DO PROGRAMA

São objetivos deste programa em formato GAME SHOW:
3.1. Revelar as pessoas com mais conhecimento bíblico do Brasil,
obtendo apenas um vencedor ao final de cada temporada;
3.2. Incentivar o estudo da Bíblia de forma descontraída e dinâmica, e
constatar que qualquer pessoa pode se tornar um conhecedor das
verdades bíblicas desde que dedique tempo para o seu estudo;

3.3. Promover as instituições que serão amplamente divulgadas no
programa:
- Site – www.biblia.com.br
- Casa Publicadora Brasileira – www.cpb.com.br
- Igreja Adventista do Sétimo Dia – www.adventistas.org
- Centro Universitário Adventista de São Paulo – www.unasp.br
- Rede Adventista de Educação - https://www.educacaoadventista.org.br

4 – CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA

4.1. Os candidatos interessados em participar da seleção deverão ter
entre 12 anos completos e 16 anos de idade, ter conhecimento bíblico,
não estar cursando ou possuir formação teológica, não ter participado
de qualquer edição anterior do programa BOM DE BÍBLIA, não possuir
vínculo empregatício com qualquer entidade do grupo Novo Tempo e
ter disponibilidade para participar das gravações nos períodos de 14 a
16 de dezembro de 2020 e 25 a 29 de janeiro de 2021, nos
horários a serem definidos pela Emissora.
4.2. Os participantes selecionados para participar do programa
deverão estar acompanhados de um representante legal durante as
respectivas gravações.
ATENÇÃO: Devido a situação do CORONAVÍRUS, as datas de
gravações podem ser alteradas. Caso isso venha a ocorrer, a
produção do programa entrará em contato com os participantes
escolhidos.
5 – SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES

O conhecimento bíblico dos candidatos a participar do Programa será
avaliado mediante a aplicação de uma prova on-line, sem consulta, com
perguntas objetivas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso, bem como
perguntas subjetivas discursivas, versando sobre conhecimentos bíblicos
gerais. Devido ao recente caso do coronavírus, a prova será
on-line, a ser realizada no dia 26 de abril, no horário de 15:00 horário de
Brasília, até 15:40, pelo site: www.novotempo.com/bomdebiblia/prova
5.1. Os candidatos deverão realizar sua inscrição até dia 25 de abril
de 2020, preenchendo o cadastro com todos os dados solicitados.
5.2. As inscrições serão realizadas pela internet, através do link:
www.novotempo.com/bomdebiblia/inscricoes
5.3. Os candidatos aprovados na seleção serão contactados pela
Emissora através do e-mail e/ou telefone informados no ato da
inscrição.
5.4. As despesas de transporte, alimentação e hospedagem de cada
participante, bem como de seu representante legal, referentes aos
períodos de gravação do programa, serão pagas pela Emissora.
Quaisquer outras despesas correrão por conta do participante, sem
qualquer obrigação de reembolso e/ou restituição pela Emissora.

6 –FORMATO DO PROGRAMA

6.1. O programa “BOM DE BÍBLIA” possui o formato de GAME SHOW,
que consiste em uma competição entre os participantes visando à
conquista dos Prêmios reservados aos dois primeiros colocados.
6.2. Cada temporada iniciará com 12 participantes, e se estenderá ao
longo de 52 programas, os quais serão veiculados em quatro dias da
semana (segunda a quinta-feira), totalizando 13 semanas de exibição.
6.3. A cada semana o programa será protagonizado por dois dos
participantes, que acumularão pontos de acordo com a quantidade de
respostas certas às perguntas fixas, bem como seu desempenho nos
quadros abaixo estabelecidos. O participante que tiver a maior
pontuação ao final da semana avançará para a próxima fase da
competição.
6.4. Os quadros ao longo do programa são de conhecimento geral
bíblico. As perguntas fixas (múltipla escolha e verdadeiro ou falso),
nessa temporada serão sobre os livros proféticos de Daniel e
Apocalipse. Ao longo da temporada não usaremos a interpretação dos
livros, mas sim a história.
6.5. As perguntas fixas serão objetivas, no formato “múltipla escolha”
e/ou “verdadeiro ou falso”. Em ambos os casos, cada acerto valerá 100
pontos.
6.6. Além das perguntas fixas, todo episódio contará com uma sessão
diferente de questões, denominada “quadros”. Por questões
administrativas e de produção, essas informações vão ser passadas
posteriormente a seleção dos participantes.
6.7. O apresentador desempenhará o papel de condutor do programa,
fazendo perguntas aos participantes, divulgando os parceiros e
oferecendo as opções de ajudas diárias.
6.8. As ajudas oferecidas no programa terão o objetivo de auxiliar o
participante a responder as perguntas fixas realizadas ao longo do
episódio. Cada participante poderá utilizar duas ajudas por episódio, as
quais serão sorteadas dentre as seguintes opções:
- 30 segundos para consultar a Bíblia de Estudo Andrews (um cartão

com essa ajuda);
- 30 segundos para consultar uma palavra-chave no site biblia.com.br
(dois cartões com essa ajuda);

- Solicitar que um estudante de teologia presente no estúdio responda

à pergunta (um cartão com essa ajuda).

6.9. A Emissora pode, a qualquer momento e sem prévio aviso,
alterar, retirar ou acrescentar, quadros e/ou ajudas durante as
gravações dos episódios.

7 – APURAÇÕES

7.1. A contabilização dos pontos será efetuada a cada pergunta
respondida corretamente.
7.2. Caso ocorra empate ao final da semana, a Emissora escolherá um
dos quadros para realizar o desempate entre os participantes.

8 – ETAPAS DO PROGRAMA

8.1. Primeira Etapa
8.1.1. A

primeira etapa do programa consiste na seleção dos
participantes, na forma do item 5, a qual não será veiculada pela
televisão.
8.1.2. Segunda Etapa
8.1.3. Na segunda etapa, denominada OITAVAS DE FINAL,

os 12
participantes selecionados na primeira etapa serão distribuídos em
seis confrontos de duas pessoas cada um. Cada confronto durará uma
semana de veiculação, composta de quatro episódios, cujas gravações
serão realizadas conforme o item 8.6.
8.1.4. Ao final dos quatro episódios, o participante que tiver a maior

pontuação será classificado para a terceira etapa do programa,
totalizando seis classificados.

8.2. Terceira Etapa
8.2.1.Na terceira etapa, denominada QUARTAS DE FINAL, os seis

participantes classificados na etapa anterior serão distribuídos em três
confrontos de duas pessoas cada um, sendo que o vencedor da
primeira semana enfrentará o da segunda semana (1ª QF), o vencedor

da terceira semana enfrentará o da quarta semana (2ª QF) e o
vencedor da quinta semana enfrentará o da sexta semana (3ª QF).
Cada confronto durará uma semana de veiculação, composta de
quatro episódios, cujas gravações serão realizadas conforme o item
8.6.
8.2.2. Ao final dos quatro episódios, o participante que tiver a maior

pontuação será classificado para a quinta etapa do programa,
totalizando três classificados.

8.3. Quarta Etapa
8.3.1. Na quarta etapa, denominada REPESCAGEM, os dois participantes

com maior pontuação que foram desclassificados na segunda etapa se
enfrentarão durante uma semana de veiculação, composta de quatro
episódios, cujas gravações serão realizadas conforme o item 8.6.
8.3.2. Ao final dos quatro episódios, o participante que tiver a maior

pontuação será classificado para a quinta etapa do programa.

8.4. Quinta Etapa
8.4.1. Na quinta etapa, denominada SEMIFINAL, os três participantes

classificados na terceira etapa, mais o participante classificado na
quarta etapa, serão distribuídos em dois confrontos de duas pessoas
cada um, sendo que o vencedor da 1ª QF enfrentará o da 2ª QF e o
vencedor da 3ª QF enfrentará o da REPESCAGEM. Cada confronto
durará uma semana de veiculação, composta de quatro episódios,
cujas gravações serão realizadas conforme o item 8.6.
8.4.2. Ao final dos quatro episódios, o participante que tiver a maior

pontuação será classificado para a sexta e última etapa do programa,
totalizando dois classificados.
8.5. Sexta Etapa
8.5.1. Na sexta etapa, denominada FINAL, os dois participantes
classificados na quinta etapa se enfrentarão durante uma semana de
veiculação, composta de quatro episódios, cujas gravações serão
realizadas conforme o item 8.6.
8.5.2. Ao final dos quatro episódios, o participante que tiver a maior

pontuação será o vencedor da temporada do programa.

8.6. Organograma das etapas

9 – PREMIAÇÃO

9.1 – O vencedor do programa receberá um Prêmio consistente em um
ano de estudo na unidade da Rede Adventista de Educação
mais próxima da sua residência, em regime de externato, sendo
que as 12 mensalidades e taxa de matrícula serão pagas pela Emissora
diretamente à Instituição de ensino. O Prêmio não inclui quaisquer
outras despesas relacionadas, como transporte, alimentação,
aquisição de uniforme e material escolar (apostilas, livros, etc.).
Também não estão inclusas as despesas com transferência escolar,
caso esta seja necessária.
O vencedor deverá usufruir do prêmio no ano letivo de 2021, sendo
de sua total responsabilidade apresentar todos os documentos
necessários para a matrícula dentro do prazo estabelecido pela unidade
escolhida.
A Emissora não terá qualquer responsabilidade caso o vencedor não
atenda aos prazos e condições necessários para usufruir do Prêmio.

O vencedor não poderá transferir sua matrícula para outra unidade
da Rede Adventista de Educação durante o ano letivo sem prejuízo do
seu Prêmio. O usufruto do Prêmio valerá somente para a unidade da
Rede Adventista de Educação, em regime de externato, em que o
vencedor iniciar seus estudos no ano letivo de 2021.

9.1.1.

Caso o vencedor, por qualquer motivo, venha a rescindir seu
contrato com a unidade da Rede Adventista de Educação em que
iniciou seus estudos no ano letivo de 2021, seu Prêmio será
automaticamente cancelado, sendo vedada qualquer hipótese de
transferência para outra unidade de ensino ou para outro ano letivo.

9.1.2.

– O vice-campeão do programa receberá como Prêmio um voucher,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), inclusive frete, para ser utilizado
em uma única compra na loja virtual da Casa Publicadora Brasileira
(www.cpb.com.br), que deverá ser realizada em até 180 dias a partir
da data de exibição do episódio final do programa.

9.1.3.

9.2 – No início das gravações, todos os 12 participantes do programa
receberão a Bíblia de Estudo dos Desbravadores comercializada pela
Casa Publicadora Brasileira.
9.3 – Os Prêmios serão entregues e usufruídos exclusivamente na forma
prevista acima, sendo que os casos omissos serão decididos, em
instância única e irrecorrível, pela Emissora. É vedada, em qualquer
hipótese, a conversão dos Prêmios em pecúnia.

10 – CRONOGRAMA

FASE
Divulgação
e
Início
Inscrições
Aplicação da Prova
Divulgação do resultado
Gravações – 1ª Parte
Gravações – 2ª Parte

INÍCIO

das 30/3/2020

FIM

25/4/2020

26 de ABRIL

BANCO DE DADOS

14/12/2020
25/1/2021

16/12/2020
29/1/2021

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1.
Os candidatos e participantes se obrigam a informar e
manter atualizados os dados requeridos no momento da inscrição e ao
longo das gravações do programa, sob pena de desclassificação.
11.2.
Os candidatos selecionados para participar do programa
autorizam, mediante a representação e/ou assistência do seu
responsável legal, que a Emissora use seus nomes, imagem, voz, e
outros dados, de forma gratuita, em qualquer meio de comunicação
escolhido pela Emissora.
11.3.
A participação do candidato no programa caracteriza a
aceitação expressa e irrestrita de todos os termos e condições
expostos neste Regulamento e seu Termo Aditivo.
11.4.
Eventuais alterações e/ou rerratificações do Regulamento
e do Termo Aditivo serão comunicados aos participantes pelos meios
de contato informados no ato da inscrição. A continuidade da
participação no programa implicará na aceitação expressa e irrestrita
das alterações e/ou rerratificações realizadas.
11.5.
Quaisquer dúvidas, exceções e controvérsias que não
sejam satisfatoriamente solucionadas pelo no Regulamento e seu
Termo Aditivo, bem como reclamações oriundas dos participantes
e/ou telespectadores, serão decididos, em instância única e
irrecorrível, pela Emissora.
11.6.
Fica eleito o foro da Comarca de Jacareí, no Estado de São
Paulo, para dirimir eventuais controvérsias judiciais decorrentes do
presente Regulamento e seu Termo Aditivo.

Rede Novo Tempo de Comunicação

