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REGULAMENTO  

I GINCANA CIENTÍFICA E CULTURAL FRJ 

II SEMANA ACADÊMICA, CIENTÍFICA E CULTURAL FRJ 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 A I Gincana Científica e Cultural da FRJ busca fazer um resgate 

cultural deste tipo de atividade, que já foi tão utilizada na nossa cidade, além de 

proporcionar uma interação entre os participantes como forma de trocar 

conhecimentos científicos e culturais, trabalhando desta forma a história do 

município, da instituição, conhecimentos gerais e etc. Com isso será possível 

dinamizar o encerramento da II Semana Acadêmica, Cientifica e Cultural da FRJ. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS  

2.1. A gincana acontecerá no 4° dia da semana acadêmica, 14 de 

novembro de 2019, as 19h30min, em frente ao Campus Brasil 

Oiticica; 

2.2. Todas as pessoas que participarem de qualquer forma do evento 

estarão sujeitas às condições deste Regulamento; 

2.3. Nos casos em que este regulamento for omisso, a comissão 

organizadora é a autoridade para dirimir quaisquer dúvidas; 

2.4. A gincana envolverá os participantes inscritos na II Semana 

Acadêmica, Cientifica e Cultural da FRJ. 

2.5. Este regulamento será entregue para os líderes de cada equipe, 

além de estar inserido no edital e disponível no site 

www.frjaltosanto.edu.br; 

2.6. As tarefas deverão ser cumpridas no dia e local determinados;  
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3. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

3.1. Compõem a comissão: 

 Aurilene Andrade  

 Carina Oliveira 

 Francizete Maia  

 Juliete Ribeiro  

 Odelon Herbert  

 Gelma Napoleão  

3.2. As atribuições da comissão organizadora: 

 Compete a comissão organizadora, a elaboração e 

publicação deste regulamento; 

 Elaboração das tarefas desta gincana;  

 Supervisionar, registrar, contabilizar e divulgar os resultados 

das tarefas; 

 Receber e analisar os recursos interpostos pelas equipes; 

 Responsabilizar as equipes por qualquer excesso e aplicar 

as penalidades previstas neste regulamento. 

 

4. QUANTO AS EQUIPES  

4.1. As equipes serão definidas através de sorteio realizado no ato da 

inscrição da semana acadêmica; 

4.2. Cada equipe deverá eleger uma comissão que responderá por 

todas as tarefas, composta de 01 líder, 01 vice-líder e 03 

coordenadores.  

4.3. A comissão de cada equipe deve ser definida e informada até dia 

24 de outubro de 2019 na secretaria acadêmica. Na ocasião 

deverá ser informado o nome da equipe; 

4.4. Os membros das equipes devem ser identificados através da cor 

da sua equipe, definidas no ato do sorteio, caso contrário, será 

aplicada a penalidade prevista nesse regulamento; 
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4.5. A comissão organizadora criará um grupo no Whatsapp para cada 

equipe para fins de troca de informações, bem como adicionar os 

participantes a cada inscrição. 

4.6. Somente os regentes de turma e líderes das equipes terão acesso 

à Comissão Organizadora, para tirar dúvidas. 

4.7. Serão exigidas honestidade, lealdade e firmeza dos membros da 

equipe. O respeito entre os componentes será de suma 

importância. Casos em que houver brigas, discussões ou outras 

situações que perturbem a ordem e a segurança dos membros das 

equipes, ou que comprometam o bom nome da faculdade, serão 

deliberados pela Comissão Organizadora podendo a equipe perder 

pontos ou mesmo ser impedida de realizar a tarefa. 

 

5. DA COMISSÃO JULGADORA  

5.1. A comissão julgadora será composta por professores e 

colaboradores a FRJ; 

5.2. É atribuição da comissão julgadora avaliar toda atividade 

desenvolvida pelas equipes, atribuindo a pontuação de acordo com 

o seu julgamento dentro do valor pré-estabelecido para cada 

atividade. 

 

6. QUANTO A PONTUAÇÃO E DO RESULTADO 

6.1. A equipe vencedora será aquela que somar o maior número de 

pontos após todas as provas terem sido cumpridas;  

6.2. A pontuação será determinada em dois critérios:  

 A cada tarefa cumprida, as equipes receberão 100 pontos; 

 A equipe vencedora da tarefa, receberá mais 50 pontos;  

 Em caso de empate, no final da gincana será aplicada uma 

tarefa relâmpago para o desempate. 

6.3. A divulgação do resultado será feito após o término das provas; 

mailto:coordenacaogeral@frjaltosanto.edu.br


 

 

Portaria N°846, de 13 de julho de 2017 

Rua Joaquim de Paula Nogueira, 501 – Centro - Alto Santo 
frjaltosanto.edu.br    Fone: 88 3429 1817    coordenacaogeral@frjaltosanto.edu.br 
Facebook: @frjaltosanto   Instagram: @frjaltosanto  Whastapp: 85 9 9652 - 7597 

 

 

7. DA PREMIAÇÃO  

7.1. Todos os participantes da equipe vencedora ganharão medalhas; 

7.2. A equipe vencedora ganhará uma placa a ser confeccionada 

posteriormente, com a foto contendo todos os participantes; 

7.3. A equipe vencedora será premiada com uma feijoada, em local e 

data definidos pela comissão organizadora, posteriormente. 

 

8. DOS CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE TAREFAS 

8.1. Organização; 

8.2. Apresentação em tempo pré-determinado; 

8.3. Coerência entre as apresentações e as propostas das tarefas; 

8.4. Integração entre os componentes da equipe; 

8.5. Pontualidade na entrega das tarefas; 

8.6. Animação e criatividade; 

8.7. Respeito antes, durante e depois das apresentações. 

 

9. PENALIDADES  

9.1. As tarefas serão cumpridas nos prazos estabelecidos pelos 

organizadores, e não será aceito nenhum tempo excedente, a não 

ser que a Comissão Organizadora chegue à conclusão de que o 

mesmo se faz necessário; 

9.2. A Mesa Julgadora ou a Comissão Organizadora, conforme o caso, 

por motivo justo, poderá invalidar ou cancelar a realização de uma 

tarefa; 

9.3. Toda e qualquer reclamação sobre as provas da Gincana ou 

comportamento dos participantes, deverão ser apresentadas pelo 

líder à comissão organizadora; 

9.4. Quaisquer outras situações de afronta ao bom senso e às regras 

de convivência social. 
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10. DAS TAREFAS 

10.1. Todas as tarefas da Gincana têm seu cunho voltado para a 

diversão e integração. Dessa forma, a Comissão Organizadora 

busca criar diferentes situações de competição, priorizando o bem-

estar de todos acima de qualquer disputa; 

10.2. Nenhuma tarefa é de cumprimento obrigatório; 

10.3. A falta da entrega de determinada tarefa não acarretará prejuízo 

ou sanção à equipe, que apenas deixará de pontuar; 

10.4. Não cumpridas as exigências, as equipes ficam sujeitas à anulação 

da tarefa; 

10.5. Toda tarefa entregue à Comissão Organizadora não poderá ser 

alterada posteriormente; 

10.6. Em caso de descumprimento de tarefas, ou de não aparecimento 

para a realização das tarefas dentro dos prazos estipulados, a 

atividade será zerada; 

10.7. Todos os horários referentes as tarefas deverão ser cumpridos 

pelas equipes participantes; 

10.8. É responsabilidade da equipe observar o horário de divulgação e o 

horário para realização da tarefa; 

10.9. As atividades prévias serão divulgadas no dia 21 de outubro de 

2019; 

10.10. As tarefas serão cumpridas nos prazos estabelecidos pelos 

organizadores e não será aceito nenhum tempo excedente, a não 

ser que a Comissão Organizadora chegue à conclusão de que o 

mesmo se faz necessário; 

No dia em que a Gincana for acontecer teremos tarefas de última hora que 

deverão ser cumpridas pelas equipes. 
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ANEXO I 

CADERNO DE TAREFAS 

TAREFAS DESENVOLVIMENTO E NORMAS 

1ª TAREFA: TAREFA SURPRESA   Tarefa surpresa divulgada no início da gincana; 
 A preparação da tarefa deverá ocorrer no decorrer da 

gincana e não deve atrapalhar as demais tarefas sob risco 
de penalidade; 

 A tarefa deverá ser executada como última prova. 

2ª TAREFA: PARÓDIA  
-Tema: FRJ 

 Cada equipe deve elaborar uma paródia cujo tema seja a 
Faculdade Regional Jaguaribana e apresentá-la; 

 A paródia deve ser entregue escrita, à comissão nos 
minutos que antecedem a apresentação; 

 A paródia deve ter no máximo 03 minutos; 
 Não deve conter palavras ou mensagens que denigram a 

imagem da Faculdade e nem de seus alunos e 
colaboradores; 

 A criatividade das letras e o desempenho da apresentação 
serão julgados pela comissão julgadora. 

3ª TAREFA: DECLAMAÇÃO DE 
POEMA 
-Poema: BRÁULIO BESSA 

 A equipe deverá escolher um participante para declamar 
um poema de Bráulio Bessa; 

 A escolha do poema é de preferência da equipe; 
 A caracterização ou não do declamante fica à critério da 

equipe; 
 O desempenho e desenvoltura do declamante serão 

julgados pela comissão julgadora. 

4ª TAREFA: CAÇA AO TESOURO 
 

 A caça ao tesouro consiste numa busca por um tesouro 
escondido que deve ser encontrado a partir dos 
desvendamentos de enigmas; 

 Os enigmas estarão escondidos nas áreas de convivência 
da FRJ; 

 A cada enigma desvendado, a equipe tem acesso a uma 
pista que levará ao tesouro. A equipe que primeiro 
descobrir o tesouro pontua. 

5ª TAREFA: TAREFA SURPRESA  Tarefa a ser divulgada e apresentada imediatamente; 
 A ordem da apresentação da tarefa será sorteada quando 

da divulgação da mesma; 
 Cada equipe terá um total de 05 minutos para se preparar 

para a execução da tarefa e mais 05 minutos para 
apresenta-la; 

 A criatividade será critério de julgamento. 

6ª TAREFA:  FOTO EM REDES 
SOCIAIS 
-INSTAGRAM 

 Cada equipe deverá criar uma foto/ arte/ imagem e postá-
la no feed do instagram da faculdade (@frjaltosanto); 

 A mídia deverá ser sobre a II SACC;  
 A mídia deverá ser apresentada para postagem junto ao 

setor de TI da faculdade no dia 1º de novembro; 
 O horário será divulgado no grupo do whatsapp das 

equipes em linha de transmissão um dia antes e um 
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representante da equipe deve se fazer presente no setor 
levando a mídia para postagem); 

 Pontua a equipe cuja mídia obtiver mais alcance. 
  O alcance será computado no dia 14 de novembro às 

14hs. 

7ª TAREFA: ARRECADAÇÃO DE 
PRODUTOS DE HIGIENE  
-Campanha para ser distribuída em 
dezembro 

 As equipes deverão arrecadar e apresentar produtos de 
higiene pessoal. Que são:  
-Creme Dental 
-Sabonete 
-Cotonete 
-Algodão 
-Shampoo 
-Condicionador 
-Escova de Dente 
-Desodorante 

 Pontua a equipe que trouxer maior quantidade de produtos; 
 Os produtos serão organizados posteriormente em kits e 

distribuídos em campanha promovida pela comissão 
organizadora. 

8ª TAREFA: QUIZ DE 
PERGUNTAS ORAIS 
- Roleta de Conhecimentos 
Interdisciplinares 

 25 perguntas e respostas orais sobre os temas: 
-Enfermagem 
-Pedagogia 
-Alto Santo 
-FRJ 
-Conhecimentos Gerais 

 Cada equipe deverá escolher 02 participantes para 
responder às questões; 

 As questões serão subjetivas e apresentadas na hora; 
 Cada participante terá 10 segundos para responder à 

questão; 
 Pontua a equipe que obtiver mais acertos. 

9ª TAREFA: CRIAÇÃO DE MEMES 
- Tema: VIDA UNIVERSITÁRIA 

 Cada equipe deverá criar um meme com o tema proposto; 
 O meme deverá ser apresentado no dia, da forma que a 

equipe julgar mais eficaz (foto, cartaz, vídeo, gif, etc...) 
 A criatividade será critério de julgamento. 

10ª TAREFA: TAREFA SURPRESA  Tarefa a ser divulgada e apresentada imediatamente; 
 A ordem da apresentação da tarefa será sorteada quando 

da divulgação da mesma; 
 Cada equipe terá um total de 05 minutos para se preparar 

para a execução da tarefa e mais 05 minutos para 
apresenta-la; 

 A criatividade será critério de julgamento. 

APRESENTAÇÃO DA 1ª TAREFA 
SURPRESA 

 Apresentação da 1ª tarefa surpresa. 

PROVA DESEMPATE  Caso haja empate, será realizada uma prova surpresa, 
previamente elaborada pela comissão organizadora. 
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