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Gincana Estudantil 2017 – DFGTIM 

 

Regulamento Geral 

 

Tema: 2017 – O ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento 

Data do evento: 07/10/2017 

Local: Campus CEFET-MG Timóteo 

Horário: 8h00 às 11h30min 

- Poderão se inscrever na gincana alunos e ex-alunos do CEFET / Timóteo (técnico 

integrado, técnico noturno e graduação). 

- A divisão das equipes está a cargo da comissão organizadora, não sendo permitida a troca 

de turmas. 

- Ex-alunos e alunos matriculados atualmente nos cursos noturnos também poderão se 

inscrever, através de um formulário disponível no link: http://tinyurl.com/zot6lu3 

(somente para ex-alunos) até 03/08/2017. Os inscritos online receberão um e-mail da 

comissão com a equipe que irão integrar. 

- O número de participantes é ilimitado, desde que estejam regularmente inscritos. 

- A cor de cada equipe será sorteada pela comissão, junto com seus respectivos 

líderes, no dia 11/07/2017, às 11h30, na sala 103-bloco A (DFGTIM). 

- O nome de cada equipe deverá ser elaborado pela própria equipe e deve estar relacionado 

ao tema da gincana. 

- Cada equipe terá dois alunos como líderes. 

- Cada equipe providenciará seu grito de guerra para ser apresentado na hora da chamada 

das equipes. 

- As informações serão sempre repassadas, pela comissão, aos líderes das equipes. 

- Cada equipe deverá trazer e ser responsável pelos materiais necessários para a 

apresentação das tarefas. 

- As tarefas surpresas terão tempo determinado para serem cumpridas. 

- Tarefas cumpridas fora do tempo previsto não serão consideradas. 

http://tinyurl.com/zot6lu3


- Não poderá ser usado material inflamável na apresentação das tarefas (fumaça colorida, 

rojões etc.); gelo seco é permitido. 

- O relógio da comissão organizadora será o oficial da gincana, portanto só será válida a 

marcação do tempo realizada por ele. 

- Caso a equipe resolva fazer camisa, a estampa deverá estar relacionada ao tema da gincana. 

A arte deve ser apresentada à comissão para aprovação prévia. 

- Cada integrante poderá participar de apenas uma tarefa, para que todos tenham a mesma 

oportunidade.  

- O Mascote e os integrantes que cantaram o grito de guerra poderão participar de outra 

tarefa. 

- Casos omissos ao regulamento serão decididos pela comissão organizadora. 

 

Tarefa 1 – Tarefa Social 

Neste ano, iremos colaborar com o projeto “Lacre do Bem” (http://lacredobem.com.br/). 

Nossa arrecadação será repassada ao posto de coleta da COPASA que a encaminhará ao projeto. 

 

Disponível em: <http://lacredobem.com.br>. Acesso em 07/07/2017. 

 

Pontuação 

Cada equipe deverá arrecadar o máximo de garrafas PET de 2L cheias de lacres. Cada 

garrafa deverá ter no mínimo 750 g de lacre que correspondem a cerca de 2520 lacres. 

A classificação dessa prova refere-se à colocação da equipe que conseguir maior número de 

garrafas cheias para a que conseguir o menor número. 

Para pontuar, cada equipe deverá coletar no mínimo 10 PET de 2L cheios. 

Pontuação: 

1º Lugar – 700 pontos 

2º Lugar – 600 pontos 

3º Lugar – 500 pontos 

4º Lugar – 400 pontos 

Observações: 

- A equipe que não conseguir arrecadar os 10 PET cheios, será pontuada em 30 pontos por PET 

cheio. 

- Desempates acontecerão com lacres extras. 

 Datas de entrega: 

05/10/2017 de 13h00 às 15h30 na sala 103 (DFGTIM) 

06/10/2017 de 9h00 às 11h30 na sala 103 (DFGTIM) 

http://lacredobem.com.br/


Tarefa 2 – Mascote 

Cada equipe apresentará um mascote que se refira ao tema da gincana e à cor da equipe. 

Desenvolvimento da tarefa 

1. O mascote deverá ter um figurino com a cor predominante da equipe. 

2. O mascote deverá estar presente durante toda a gincana.  

3. A equipe deverá trazer o desenho finalizado do mascote para conferência da comissão 

organizadora no dia 24/08/2017, às 11h30, na sala 103 – bloco A, do DFGTIM. 

4. Caso ocorra algum problema médico ou de ordem maior, a equipe poderá ter apenas um suplente 

para troca durante a gincana. 

5. O mascote deverá estar presente para abrir a competição representando sua equipe. 

6. O mascote poderá participar de uma das tarefas realizadas no dia do evento. 

7. O mascote não poderá ter alusões provocadoras ou ofensivas. 

 

Critérios para julgamento: 

- Criatividade 

- Performance  

- Figurino 

Pontuação: 

Primeiro lugar = 50 pontos 

Segundo lugar = 40 pontos 

Terceiro lugar = 30 pontos 

Quarto lugar = 20 pontos 

 

Tarefa 3 – Grito de Guerra 

Os gritos de guerra servem como uma identificação da equipe, podendo ser usados de 

diversas formas. Normalmente os gritos de guerra são feitos antes do início da atividade para abrir 

a tarefa que a equipe irá realizar. A equipe deverá fazer um grito de guerra para convocar sua 

torcida. 

Desenvolvimento da tarefa 

1. Deverão constar no Grito de Guerra o nome da equipe e o tema da Gincana. 

2. A equipe deverá entregar à comissão organizadora o Grito de Guerra digitado no dia do 

cumprimento da tarefa. 

3. O grito de guerra não poderá ter alusões provocadoras ou ofensivas. 

 

Critérios para julgamento: 

- Composição da Letra  

- Criatividade 

- Envolvimento da equipe 

Pontuação: 

Primeiro lugar = 50 pontos 



Segundo lugar = 40 pontos 

Terceiro lugar = 30 pontos 

Quarto lugar = 20 pontos 

 

Tarefa 4 – Apresentação de Dança 

Cada equipe deverá apresentar uma dança típica de um dos quatro países selecionados por 

seu destaque em turismo sustentável. 

Os países escolhidos são: Espanha, Portugal, França e Suécia. 

O sorteio do país de cada equipe acontecerá com o acompanhamento dos líderes, no dia 

13/07/2017, às 11h30, na sala 103 do DFGTIM. 

A dança deve ter o tempo mínimo de 2 mim e não pode ultrapassar o limite de 3 min. 

Essa tarefa deverá ser realizada por no mínimo 10 alunos. 

Principais critérios para julgamento: 

- Coreografia 

- Caracterização 

- Harmonia 

Pontuação: 

Primeiro lugar = 300 pontos 

Segundo lugar = 240 pontos 

Terceiro lugar = 180 pontos 

Quarto lugar = 120 pontos 

 

Tarefa 5 – Conta de Energia Elétrica 

Cada equipe deverá apresentar o maior número de contas de luz que indiquem redução 

consecutiva do consumo de energia elétrica nos meses de junho, julho e agosto do corrente ano. 

As contas devem ser apresentadas no dia da gincana, quando solicitado. 

Pontuação: 

Primeiro lugar = 100 pontos 

Segundo lugar = 80 pontos 

Terceiro lugar = 60 pontos 

Quarto lugar = 40 pontos 

 

Comissão 

Prof. Bárbara Braga Fernandes Maia 

Prof. Carlos Augusto Magalhães Junior 

Prof. João Paulo de Castro Costa (Presidente) 

Prof. Josyele Ribeiro Caldeira 

Prof. Mirela de Castro Santos 


