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REGULAMENTO GERAL 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 1.1 - Este Regulamento dispõe sobre a organização da I GINCANA CULTURAL DO IFBA 

CAMPUS IRECÊ, elaborada pela Comissão Organizadora da Gincana, especialmente instituída 

pela Equipe Gestora da instituição. O mesmo será publicado no mural campus.   

 1.2 - Todas as pessoas que participarem de qualquer forma da gincana estarão sujeitas as 

condições deste Regulamento. Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste documento, já 

que será dada a necessária e suficiente publicidade do mesmo, com o apoio imperioso das equipes.  

  1.3 - É de responsabilidade do Coordenador da equipe a ampla divulgação junto aos integrantes 

de sua equipe.  

  

2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Coordenação Geral da Gincana (Comissão de tarefas / Comissão Julgadora); 

 

 2.1 - Compõem a Comissão Organizadora Geral: 

Ana Carolina de Santana Guedes  

Ancelmo Machado Miranda Bastos  

Bruno Luiz Borges Lemos  

Maria Aparecida Rafael Alecrim 

Robério Batista da Rocha  

Samile Guimarães  

Suélia dos Santos Braga 

Wellington Romualdo de Almeida 

 

 2.2 - Comissões Fiscalizadoras e de Apoio:  

 

Aizio Nunes de Figueiredo 

Alexandre Caetano Pereira 

Iza Rocha Souza 

Jaínara Dias da Silva 

Janaína da Silva Rocha Barreto 

José Fernandes Andrade Júnior 

Juliana Pires de Carvalho Rocha Machado 

Milene Batista Rocha 

Mirella Souza Neiva 

Silas Ferreira Alves 

Tatiana Barreto Carvalho 

Wellington Romualdo de Almeida 

 

2.3-Comissão de Disciplina (Direção): 

Robério Batista da Rocha  

Ana Carolina de Santana Guedes  
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3. DOS OBJETIVOS DA GINCANA 
 

 A gincana procura atender aos seguintes objetivos:  

 

 3.1 – OBJETIVO GERAL:  

 3.1.1 – Estimular o desenvolvimento dos pilares da educação: aprender a conviver, aprender a 

fazer, aprender a pensar e a conhecer, aprender a ser, aprender a empreender e aprender a 

transcender.  

 

 3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 3.2.1 - Promover a integração entre estudantes, professores, funcionários, pais e comunidade 

oportunizando a integração institucional, família e comunidade;  

 3.2.2 – Desenvolver os valores éticos, exercitar a solidariedade, cultivar o cuidado com corpo e o 

meio ambiente, praticar a reutilização de materiais;  

 3.2.3 - Desenvolver o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora da formação do 

cidadão;  

 3.2.4 - Desenvolver aspectos culturais, ecológicos, lúdicos, sociais e comunitários; 

 3.2.5 - Exercitar o espírito de liderança e motivação.  

 

3.3 - META: 

3.3.1-Envolver todos os estudantes do 1º ao 3º ano dos Cursos Biocombustíveis, Informática e 

Eletromecânica, turnos Matutino, de modo que participem satisfatoriamente da I Gincana Cultural 

2018 IFBA campus Irecê;  

3.3.2- Desenvolver nos estudantes a socialização, afetividade e espiritualidade; 

3.3.3-Incentivar o trabalho em equipe; 

3.3.4-Melhorar o relacionamento docente/ discente. 

 

4. FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

 

4.1 As equipes serão instituídas de forma que contemple a participação de toda a comunidade 

escolar (discente e docente). Onde teremos 11 equipes formadas a partir das turmas de 1º, 2º e 3º 

ano dos cursos Biocombustíveis, Informática e Eletromecânica, e serão divididas além de dois 

docentes como coordenador para cada equipe: 

 

 1ª equipe: 1º, 2º e 3° ano de Biocombustíveis - total de 79 alunos 

 2ª equipe: 1° ano A e 2º e 3º ano de Informática (por sorteio) - total de 62 alunos 

 3ª equipe: 1° ano B e 2º e 3º ano de Informática (por sorteio) - total de 62 alunos 

 4ª equipe: 1° ano A e 2º e 3º ano de Eletromecânica (por sorteio) - total de 65 alunos 

 5ª equipe: 1° ano B e 2º e 3º ano de Eletromecânica (por sorteio) - total de 62 alunos 

A formação das equipes será feita por meio de sorteio, contemplado a exigência acima e deverá 

ser mantida conforme sorteio sobre penalidade de eliminação qualquer tipo de alteração.  

 a) Não será permitida a troca de integrantes entre as equipes, tão pouco a saída de um membro de 

uma equipe para entrar em outra. 
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 b) A equipe que permitir qualquer tipo de troca ou entrada/ saída de membros das equipes será 

penalizada. Salvo por comunicado à comissão e entendimento entre as partes. 

c) Todas as equipes deverão conter o mesmo número de integrantes, assim caso as equipes não 

atingirem o quantitativo que iguale as outras será permitindo convidar alunos do mesmo curso do 4º 

ano.  

 5.  DAS OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES:  

 

5.1 - Preparar-se e empenhar-se, membro a membro, na execução das tarefas de maneira a 

destacar o apreço pela instituição, formando-se em comissões e distribuindo tarefas a elas.  

 5.2 - Estar ciente de que só será permitida a entrada no local de execução das tarefas, quando for 

o caso, das seguintes pessoas:  

 • Coordenadores da equipe;  

 • Executores das Tarefas.  

 

 OBS: Somente os líderes das equipes terão acesso à Comissão Organizadora, para expor dúvidas 

quando da realização de tarefas simultâneas de todas as equipes.  

 5.3 – Os participantes das equipes deverão estar, durante as etapas da gincana, devidamente 

uniformizados (camisa da gincana feita de forma reciclada).  

 5.4- Os alunos participantes da gincana não poderão ingerir ou portar bebidas alcoólicas e/ou 

similares no campus ou fora dele sobre pena de eliminação do aluno na gincana, além de serem 

passíveis de punição pelo Instituto.  

 5.5- Cada líder deverá estar com um crachá de identificação. 

 5.6 - A equipe deverá indicar algum membro para observar os pertences possivelmente 

esquecidos no local das tarefas. A instituição não se responsabilizará por objetos esquecidos, 

deixados ou perdidos no campus ou no pátio onde ocorrerá a gincana, bem como por aqueles 

tomados por empréstimo de outra(s) pessoa(s).  

 5.7- Serão exigidas honestidade, lealdade e firmeza dos membros da equipe. O respeito entre os 

componentes será de suma importância. Brigas ou discussões que perturbem a ordem e a segurança 

dos membros das equipes ou de alunos e seus familiares, ou que comprometam o bom nome do 

Instituto, resultarão na penalidade da equipe.  

 

 6. IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES 

 

Cada equipe deverá criar um nome, correspondente ao tema (ou sub-tema) da gincana que irá 

representar, e esses nomes deverão estar relacionados a nome de animais, bioma fauna ou flora, 

para que possa apresentá-los, no dia 01/02, à comissão julgadora, a fim de que esta possa atribuir-

lhes notas de 6 a 10 pontos para cada item exigido. A criatividade e a originalidade servirão de 

critérios para a pontuação.  

 

 

7. DA REALIZAÇÃO DA GINCANA 

 

7.1- A Comissão Organizadora da Gincana I GINCANA CULTURAL DO IFBA CAMPUS 

IRECÊ, no uso de suas atribuições, estabelece como normas para a realização da Gincana: 

7.2 - A Gincana 2018 será realizada durante o mês de janeiro, fevereiro, Março de 2018, sendo 

dividido por etapas.  
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7.3 - Os líderes de equipe deverão ser alunos matriculados regularmente na Instituição com 

frequência regular no ano letivo de 2017. 

7.4 - Aluno que for escolhido como líder ou vice deverá ter um mínimo de 75% de presença nas 

aulas até a data do evento. 

7.5- Para a Comissão da Gincana, cada equipe deverá apresentar uma Relação Nominal de seus 

componentes, completa, contendo: 

*Frequência dos participantes  

*Indicação dos Líderes com o telefone para comunicação. 

7.6 - As equipes deverão seguir os padrões estabelecidos pela Coordenação Geral da Gincana. 

8. DAS PENALIDADES ADICIONAIS: 

 

8.1 As equipes poderão ser penalizadas quando:  

 Atrapalhar as equipes concorrentes por meio de qualquer artifício (inclusive barulho com 

instrumentos) durante a realização das tarefas. Salienta-se que as equipes terão o momento de 

manifestação dos seus gritos de guerra. Poderá perder até o total de pontos da respectiva tarefa (a 

critério da Comissão Organizadora).  

 Ultrapassar em 5 (cinco) minutos o tempo de conclusão previsto para o cumprimento da tarefa.  

 Pichar ou riscar muros e instalações do local de realização da gincana, sujar ou estragar móveis 

etc. Obs:  desclassificação sumária (decisão irrecorrível).  

 Na prova dos plantios cada equipe ficará responsável pelo seu espaço de plantio, sendo obrigado 

a cuidar do mesmo até o final do ano letivo. E será punida a equipe que um de seus membros venha 

a destruir ou danificar o espaço de plantio de outra equipe. Penalidade: 20% dos pontos adquiridos 

até o momento da punição.   

 Agressões físicas e\ou verbais entre membros da mesma equipe ou equipe oponente serão 

punidas com perda de 25% dos pontos obtidos até o momento da agressão. Serão julgadas pela 

comissão disciplinar e organizadora da gincana, através de provas visuais e transcrita, ou também 

auditiva.   

9. DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES  

 

As Equipes vencedoras serão aquelas que somarem o maior número de pontos, respectivamente 

em 1º, 2º e 3º lugares. A premiação da Gincana será além de 01 troféu para cada equipe vencedora 

duas viagem, para o primeiro e o segundo lugar.  

 

10. NOS DIAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

10.1-Cada equipe será instalada em uma sala determinada pela Comissão Coordenadora da 

Gincana, através de sorteio prévio com líderes de equipes. Observando material solicitado pela 

comissão (ver o 10.4) 

Obs. 1: Serão observados e anotados pela Comissão Coordenadora os danos já existentes nas salas 

antes de serem entregues às equipes. (salas 1, 2, 3, 4 e 5). 



 

Endereço: Rodovia BA 148, KM 04, nº 1800, Vila Esperança - Irecê-Ba - CEP 44.900-000  

Tel. (74) 3688-6701/6703    Site: http://irece@ifba.edu.br/  E-mail: depen. irece@ifba.edu.br 

 

 

 10.2- Cada equipe será responsável pela preservação da sala e de todo o espaço escolar, 

mantendo-os limpos e totalmente conservados, a fim de evitar sanções que implicarão na perda de 

pontos para equipe: 

*Carteira quebrada: 20% do total de pontos (cada) 

*Paredes rabiscadas: 20% do total de pontos  

*Vidros rachados e/ou quebrados: 20% do total de pontos 

*Porta danificada: 20% do total de pontos 

*Piso danificado: 20% do total de pontos 

*Chave perdida: 30% do total de pontos 

*Resto de alimentos no chão (e todo o tio de sujeira oriunda desses): 30% do total de pontos 

 

OBS. 2: As equipes poderão fixar cartazes, desde que não danifiquem a pintura das salas e 

corredor do campus. Cada equipe fica responsável por todo o seu material, devidamente arrumado, 

em sala respectiva. Desse modo, é imprescindível a presença permanente de um fiscal de equipe 

para responder pela sala durante o período da Gincana. 

 

10.3- Os líderes devem pegar as chaves das respectivas salas destinadas às equipes, com o chefe 

da Comissão Fiscalizadora ao chegar ao campus e se responsabilizar do horário de início das 

atividades até o final da programação. 

10.4- Cada equipe deverá organizar em sua sala de apoio os materiais de suporte para a realização 

das tarefas, guardados em uma caixa grande. Desta forma a organização será mantida na escola. 

Material para Artes: 

Lápis, Caneta, Hidrocor, Lápis de cor, cola, tesoura, fita adesiva, 

Régua, piloto para papel, cartolina, tinta guache e outros; 

Material de estudos: 

Enciclopédia, tablets, notebooks, revistas, jornais, livros didáticos e outros. 

OBS: Para as tarefas internas os materiais serão imprescindíveis. 

 

 

11. DA REALIZAÇÃO E ENTREGA DAS PROVAS: 

 

11.1- Cronograma Geral:  

 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 

23.01.2018 – Divulgação do Projeto – reunião 

com líderes das salas e grêmio para 

sensibilização.   

  

HORÁRIO: 10H20 

1 H/A –  

 

24.01.2018 – Divisão das equipes através dos 

sorteios e entrega do Regulamento Geral para 

estudo e discussão de tarefas pré-agendadas.  

  

HORÁRIO: 10H20 -  

 2H /A 
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25.01.2018 – Inscrição das equipes – relação dos 

componentes 

HORÁRIO: 10H20 

1 H/A 

26.01.2018 – Reunião com as turmas pra discutir 

o PROJETO  

1 H /A 

 

 

29.01.2018 - Abertura da Gincana com as boas 

vindas das Equipes, palestra sobre meio ambiente 

e saúde - realização da I tarefa: dia D – plantio de 

mudas no espaço externo da escola. (ESSA 

PROVA SERÁ AVALIADA NO DIA 

01/02/2018) 

HORÁRIO: 10H20 

PALESTRANTE – ANA CAROLINA GUEDES  

Prova Cultural: entrega da prova: “Apresentação 

de danças folclóricas” – orientação  

 

HORÁRIO: 10H20 

2 H/A 

Obs: a participação nas palestras 

pontuará as equipes que participarem 

30.01.2018 – Prova Reciclar: orientação sobre a 

prova RECICLAR – palestra sobre 

sustentabilidade e  artes com produtos recicláveis 

(papelão, plástico, metal, ferro, etc.)  

HORÁRIO: 10H20 

Palestrante: Agenor  

2 H/A 

31.01.2016 – Prova dança cultural – orientação 

das equipes para execução da prova e ensaios.  

2 H/A 

01.02.2018 – Entrega da prova: “Plantio das 

mudas”. E seminário sobre Meio Ambiente 

HORÁRIO: 10H20 

Palestrante: Ubaldo José  

1 H/A 

05.02.2018 – Estudos e orientações 2 H/A 

06.02.2018 – Estudos e orientações  1 H/A 

07.02.2018 – Orientação de prova e ensaios  1 H/A 

08.02.2018 – Teoria e oficina de esportes  1 H/A 

15.02.2018 – Palestra sobre Saúde mental – uso 

de entorpecentes – Orientação da prova Página do 

FACEBOOK.   

HORÁRIO: 10H20 

Palestrante: Janaína Barreto 

2 H/A 

17.02.2018 – Prova olímpica – competição das 

modalidades basquete e vôlei e entrega da 

pesquisa 

HORÁRIO: 7H30 

3 H/A 

19.02.2018 – Organização e entrega da pagina do 

face à comissão.  

HORÁRIO: 10H20 

1 H/A 

20.02.2018 – Orientação do seminário - 

esportesXdroga 

1 H/A 
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21.02.2018- Prova: Seminário sobre uso de 

Drogas – Obs.: Cada equipe terá 10 min para 

apresentação 

HORÁRIO: 10H20 

2 H/A 

22.02.2018 – Oficina de pratica desportiva  1 H/A 

26.02.2018 – Oficina de pratica desportiva  1 H/A 

27.02.2018 - PROVA CULTURAL – 

Apresentação das danças –  

HORÁRIO: 14H00 

2 H/A 

28.02.2018 - Entrega da prova Reciclar – 1ª etapa 

– pesagem 

1 H/A 

01.03.2018 – Desfile do Garoto e Garota Cultural 

– traje representando as modalidades desportivas 

2 H/A 

03/03/2018 - Prova olímpica – competição das 

modalidades futsal e handebol – e entrega da 

pesquisa  

3 H/A 

05.03.2018 – Estudo e Orientação das equipes – 

Projeto  

1 H/A 

06.03.2018 -  Estudo e Orientação das equipes – 

Projeto 

1 H/A 

07.03.2018 – Estudo e Orientação das equipes – 

Projeto 

1 H/A 

08.03.2018 -  Oficina de pratica desportiva 2 H/A 

12.03.2018 -  Oficina de pratica desportiva 2 H/A 

13.03.2018 – Entrega da Prova Projeto Corpo em 

movimento e Prova de Conhecimento 

HORÁRIO: 10H20 

2 H/A 

14.03.2018 – Apresentação da atividade do 

projeto – 10 min para cada apresentação  

HORÁRIO: 14H00 

1 H/A 

15.03.2018 – Prova página do facebook – 

contagem dos pontos (curtidas) 

1 H/A 

16.03.2018 – Entrega da prova Reciclar – 2ª 

etapa – exposição das artes feita com produtos 

reciclados.  

HORÁRIO: 10H20 

COMISSÃO JULGADORA:  

1 H/A 
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17.03.2018 - Prova Final: Realização de provas 

mata-mata e caça ao tesouro, e atividade 

esportiva (baleado).  

HORÁRIO: 7H30  

 3 H/A 

 

            

 

12. DAS ETAPAS E DAS TAREFAS DA I GINCANA CULTURAL E RECREATIVA DO 

IFBA CAMPUS IRECÊ:  

 

12.1 TAREFAS:  

 

A I GINCANA CULTURAL E RECREATIVA DO IFBA CAMPUS IRECÊ terá tarefas fixas 

conforme o que está sendo apresentado neste regulamento. As tarefas pré-programadas serão 

entregues aos líderes das equipes com antecedência. As tarefas terão um horário especifico (pré-

determinado) para o seu cumprimento. Não será tolerado nenhum ATRASO, como também todas as 

tarefas deverão ser realizadas pelos membros da equipe, caso contrário, a tarefa será considerada 

não realizada. A equipe vencedora será aquela que somar o maior numero de pontos, 

independentemente do cumprimento ou não de todas as tarefas.  

 

12.1.1: Prova dia D: Plantio das mudas – As equipes deverão trazer mudas para plantios – 

bioma caatinga  

Data da entrega: 29.01.2018 

Data da realização da prova: 01.02.2018 e entrega do cartaz.  

 

Dia 05 de Junho comemora-se o dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, a abertura da Gincana 

será com as boas vindas das Equipes e realização da I tarefa: dia D – plantio das mudas no 

espaço externo do campus. Para o dia 01/02/2018 cada equipe deverá confeccionar um cartaz 

contendo o nome da equipe, falando sobre a importância do dia Mundial do Meio ambiente. No 

dia 29.01.2018 as equipes deverão trazer mudas para plantios – bioma caatinga para plantio no 

espaço externo da escola. Será julgado o envolvimento da equipe no plantio.  Ganhará a equipe 

que trouxer a varie 

 

 OBS: E no final da gincana será avaliado a condição e cuidados com a planta. 

 

Pontuação:  

1º LUGAR: 200 pontos  

2º LUGAR: 100 pontos  

Tarefa cumprida: 50 pontos  

Produção do cartaz: 50 pontos 

 

12.1.2: Prova Dança Cultural: dança folclórica  

Data da apresentação: 27.02.2017  
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Cada equipe por meio de sorteio organizará uma dança folclórica representando umas das cinco 

regiões Brasileiras: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste. Deverá ser utilizado material 

reciclado para dança e figurino.  E a dança deve trazer a cultura típica da região sorteada.  

Cada equipe deve desfilar com no mínimo 20 componentes, devidamente caracterizado conforme a 

região representada. A equipe que ultrapassar o numero de 20 componentes participando da dança 

ganhará 10 pontos por cada membro.   

Haverá uma Comissão julgadora onde será julgado: 

Animação, Criatividade, pontualidade, organização, número de participantes envolvidos, 

caracterização da dança adequada com a região sorteada, coreografia.  

Tarefa cumprida: 100 pontos seguida de: 

1º LUGAR: 500 pontos 

2º LUGAR: 200 pontos  

3º LUGAR: 100 pontos 

Para o 4º e 5º lugar: 50 pontos  

 

12.1.3: Prova Olímpica: desafios entre equipes 

Data da prova: 17/02/2018 e  03/03/2018 

Cada equipe deverá realizar uma pesquisa sobre as modalidades: BASQUETE, VOLEIBOL, 

HANDEBOL, E FUTSAL. Apresentando também um breve histórico das modalidades 

Serão realizadas disputas entre as equipes nas mesmas modalidades – basquete; voleibol; handebol; 

futsal;  

Seguirá o Regulamento Geral do IFBA e Regras padrão das modalidades 

PONTUAÇÃO: 

PESQUISA: 200 pontos 

1º LUGAR: 1000 pontos 

2º LUGAR: 500 pontos  

3º LUGAR: 250 pontos 

Para o 4º e 5º lugar: 100 pontos  

 

 

12.1.4: Prova Reciclar:  

Data da entrega: 28/02/2018 – 1ª etapa: pesagem e 16/03/2017 – 2ª etapa: exposição das obras 

Cada equipe terá um tempo estipulado para o recolhimento de produtos recicláveis (papelão, 

plástico, metal, ferro, etc). Tarefa cumprida 200 pontos e que serão somados por peso: 

O material será pesado e o peso será revertido em pontos, por exemplo: 10gramas - 10 pontos; 

100gramas -100 pontos.  

Após o peso as equipes produzirão artes com os materiais reciclados que serão expostos no dia 

16/03/2017 para julgamento da comissão.  

1º LUGAR: 1000 pontos 

2º LUGAR: 500 pontos  

3º LUGAR: 250 pontos 
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12.1.5: Prova: A Educação Física para o movimento corporal e inclusão social  

Data da entrega: 13/03/2018 

Apresentação da atividade: 14/03/2018 

Cada equipe deverá criar um projeto (com toda estrutura de um projeto) contemplando alguma 

atividade física voltada para o movimento corporal e a inclusão social. O projeto deverá ser 

entregue no dia 13 e apresentação da atividade física no dia 14 de março de 2018.  

Pontuação:  

150 pontos 

  

12.1.6: Prova de Conhecimento – Perguntas e respostas  

Data da prova: 13/03/2018 -  

12.1.7.1- As equipes deverão estudar Conhecimentos Gerais e Específicos sobre atividades físicas 

e diversas modalidades desportivas. Terão que pesquisar sobre o assunto e estudar para participar 

do jogo com perguntas e respostas.   

Pontuação: 

100 pontos para cada resposta certa 

-20 pontos para errada 

   

12.1.7.3- DESFILE GAROTO E GAROTA GINCANA CULTURAL  

Data da prova: 01/03/2017 
Cada equipe deverá apresentar UM casal para desfilar em trajes representando uma modalidade 

desportiva feita de materiais reciclados. Os jurados deverão levar em consideração a criatividade, 

caracterização, juntamente com beleza, a desenvoltura e o charme dos participantes.  

 

GAROTA / GAROTO  

1º LUGAR – 200 PONTOS;  

2º LUGAR – 180 PONTOS;  

3º LUGAR – 160 PONTOS;  

4º LUGAR – 100 PONTOS; .  

 

Obs.:  

 Os jurados deverão atribuir notas de 5 a 10 para cada candidato, a fim de que estas possam 

ser contabilizadas, para que se reconheça a colocação de cada um.  

 Ressaltamos que os vencedores não precisam ser, necessariamente, da mesma turma. 

 

12.1.9 Criação de uma página no FACEBOOK: Tema Saúde mental e uso de Drogas  

Data do cumprimento da prova: 15.03.2018 (contagem de pontos) 

 

Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas nos tempos atuais. Uma das vantagens das 

ferramentas do facebook é permitir que os usuários publiquem seu conteúdo sem a necessidade de 

saber como são contribuídas páginas na internet, ou seja, sem conhecimento técnico especializado. 

Sabendo disto, esta tarefa será dividida em duas etapas: 

1ª ETAPA: cada equipe deverá criar uma página relatando atividades cotidianas e desenvolvidas 

da equipe –  (cumprimento de tarefas, ensaios, pesquisas, etc.) entrega e conferência   
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OBS: O ENDEREÇO DA página deverá ser fornecido à Comissão Organizadora no dia 19 de 

fevereiro para que o mesmo possa ser acessado da página da Comissão na internet.  

 

Tarefa cumprida: 300 pontos  

Criatividade e organização:100 pontos  

 2ª ETAPA: A segunda etapa cada equipe desenvolverá um vídeo Educativo falando sobre 

prevenção ao uso de drogas na escola com o proposito de desenvolver ações contemplando o 

conhecimento para evitar o seu uso. GANHARÁ O VÍDEO QUE TIVER MAIS CURTIDAS. 

Apuração.    

1º LUGAR: 300 pontos 

2º LUGAR: 200 pontos  

3º LUGAR: 100 ponto 

 

3ª ETAPA: Seminário sobre atividade física e uso de entorpecentes – cada equipe terá 15 min 

para apresentação.  

As equipes deverão organizar um seminário sobre atividade física e uso de entorpecentes – 

implicações e desafios e deverá apresentar no dia 21 de fevereiro de 2018.  

Cumprimento da prova: 100 pontos  

 

12.1.10: Prova Final:  

17/03/2017 

O Final da Gincana será realizado com provas de mata-mata, provas de conhecimento , atividade 

física e  caça ao tesouro.      

   

13. OBERVAÇÕES GERAIS: 

 

13.1- Em caso de perda da chave do KJ (sala de aula usada pela equipe), a equipe ficará 

responsável pela confecção de uma nova cópia e a perda de 30% do total de pontos, bem como por 

todos os prejuízos acarretados disso. 

13.2- Fica terminantemente proibido o uso de qualquer bebida alcoólica ou psicotrópica (fumar; 

outros), por qualquer componente da equipe ou por visitantes amigos dos componentes. Serão 

descontados 40% do total de pontos da equipe por cada participante que for comprovada a 

utilização ou porte de bebidas alcoólicas ou psicotrópicas. Qualquer membro da Comissão 

Coordenadora, Julgadora ou Fiscalizadora que flagrar tais usos deverá informar a perda de pontos 

imediatamente ao usuário e, posteriormente, fazer comunicado geral. O aluno será encaminhado à 

Comissão de Disciplina da Gincana 2018, que aplicará sanções disciplinares segundo o Regimento 

do campus. 

13.3- Cada equipe terá fiscal. Esse fiscal será designado pela Comissão Coordenadora. O fiscal de 

equipe terá por atribuições: 

*observar atitudes indisciplinares e o não cumprimento do regulamento por parte de qualquer 

integrante da equipe; 

*registrar a frequência dos alunos nas realizações das provas; 
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*julgar protestos referentes a atitudes indisciplinares cometidas por qualquer participante da 

equipe; 

13.4: Os protestos referentes às tarefas serão julgados pela Comissão Julgadora; 

*Todos os protestos deverão ser entregues por escrito à Comissão. 

*Os protestos devem ser relativos às tarefas das equipes e encaminhado à Comissão de 

Coordenação; 

*A Comissão Julgadora deverá avaliar atitudes da equipe quando solicitado pela Comissão 

Coordenadora. 

13.5: Embora cada equipe tenha o seu fiscal, fica reservado a Comissão Fiscalizadora, de maneira 

geral, o direito de observação das normas disciplinares contidas neste Regulamento e o dever de 

comunicar as faltas ao chefe da Comissão Fiscalizadora e à Comissão Coordenadora da Gincana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

14. A apresentação das tarefas deverá ser feita pelos líderes de equipe, devidamente identificados 

com crachás. 

15. A Comissão Coordenadora entregará as tarefas aos líderes de equipe, explicando-as e 

detalhando-as no momento de divulgação das mesmas no local da Gincana. 

16. Cada tarefa será entregue aos líderes da equipe em número de unidade, para ser divulgada aos 

integrantes da mesma. 

17. Para divulgação e reclamação de tarefas, será considerada como hora oficial APENAS a do 

relógio da comissão, visível a todos os participantes. 

18. Após o prazo (horário) estabelecido, a Comissão Coordenadora não receberá nenhuma tarefa, 

ainda que o atraso seja apenas de 01 (um) segundo. Antes da extinção do prazo estabelecido para 

cada tarefa, a Comissão Coordenadora fará chamadas às equipes a cada 5 minutos. 

19. Os protestos relativos à disciplina ou tarefas só poderão ser feitos por escrito pelos líderes das 

equipes, devidamente identificado pela equipe. 

20. O procedimento das equipes para protestos é o seguinte: 

a) CASOS DISCIPLINARES – Os líderes de equipes fazem o protesto por escrito e encaminham 

para o fiscal da equipe, que julgará o protesto junto à Comissão Disciplinar da Gincana 2018. 

b) CASOS REFERENTES ÀS TAREFAS – Os líderes das equipes fazem o protesto e 

encaminham para o fiscal da equipe que, por sua vez, irá encaminhá-lo para Comissão 

Coordenadora que dará o seu resultado. 

*Os protestos só poderão ser feitos até 30 minutos após a apresentação da tarefa. 

20.1: Ao fazer o seu protesto, o líder empenhará o número de pontos referentes ao valor da tarefa. 

Se o protesto for julgado infundado, a equipe protestante perderá esse número de pontos da tarefa e, 

se for considerado justo, a equipe manterá o seu total de pontos e será atendida em seu protesto. 

21. Os caminhos de acesso à Comissão Coordenadora devem estar livres para facilitar o 

cumprimento das tarefas. Serão descontados 5% do total de pontos por cada integrante da equipe 

que permanecer no local. A exceção será para líderes no momento de recebimento e apresentação 

de tarefas ou qualquer solicitação à Comissão. 

22. As Comissões Coordenadora, Julgadora, Fiscalizadora e Disciplinar da Gincana têm por 

atribuições: 
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 Coordenar as atividades gerais; 

 Elaborar regulamento; 

 Elaborar e julgar tarefas; 

 Reunir líderes de equipe; 

 Julgar protestos; 

 Divulgar e receber tarefas; 

 Fiscalizar organização; 

 Observar cumprimento do regulamento; 

 Divulgar resultados; 

 Fazer premiação; 

 Zelar pelo clima de tranquilidade e bom êxito da Gincana; 

 Avaliar Gincana. 

23. As comissões estão assim Compostas: 

 Coordenação Geral da Gincana (Comissão de tarefas / Comissão Julgadora); 

 Comissão Fiscalizadora e de Apoio (Direção, Professores e Funcionários); 

 Comissão de Disciplina (Direção). 

24. No horário de atividades da Gincana, todos os integrantes de equipes deverão estar 

devidamente uniformizados com a camisa (cor) da equipe, para a identificação. Para efeito 

disciplinar qualquer pessoa trajando a camisa da equipe será considerada membro da mesma, e as 

penalidades serão executados segundo o regulamento. Vale ressaltar que no horário oficial de início 

das atividades, se não estiver presentes os líderes e participantes (80% da equipe), a equipe perderá 

5% do total de pontos.  

25. Fica estabelecido que é  dever de todos os componentes de qualquer Comissão Coordenadora, 

Fiscalizadora ou Disciplinar verificar as faltas cometidas pelas equipes participantes. 

26. Este regulamento será lido e esclarecido às equipes através de seus líderes. Caso seja 

necessário, uma reunião com a Coordenação da Gincana será feita para esclarecimentos. 

27. A Comissão Coordenadora é autônoma para julgar e decidir sobre fatos ocorridos e que 

constem dos itens deste Regulamento. 

28. Somente será permitida a utilização de bicicleta durante a realização do caça ao tesouro e 

nenhum outro veículo   

a) Não será penalizado quanto ao uso dos itens citados acima se o participante estiver chegando ou 

partindo para sua residência, mesmo atrasado. 

b) Em caso de atraso o aluno deverá entrar em contato com a equipe para que esta informe à 

Comissão. 

c) Caso o aluno precise ir embora antes do término da Gincana deverá informar à Comissão. 

29. Nas tarefas internas não será permitida a colaboração de pessoas que não sejam componentes 

da equipe. 

30. Cada equipe terá direito de convidar até 6 membros para a equipe, desde que sejam  alunos 

regularmente matriculados do 4º ano das turmas de Bio, Info e Eletro  para participação na Gincana. 

A lista deve ser entregue com antecedência.  

31. A participação na Gincana será avaliada para  II e III unidade. 
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32. A Coordenação da Gincana 2018 do IFBA campus Irecê analisará e julgará todos os eventos 

que não foram descritos neste regulamento. 

33. O regimento interno do IFBA é válido também para os dias da gincana.  

34. A Coordenação da Gincana 2018 da I GINCANA CULTURA E RECREATIVA DO IFBA 

CAMPUS IRECÊ deseja aos participantes muitas alegrias, descontração, empenho saudável, 

enfatizando o espírito de grupo, a colaboração, o coleguismo, a participação honesta visando o 

crescimento pessoal. 

  

 

 

 

BOA SORTE A TODOS E TODAS!!! 


