REGULAMENTO DA GINCANA “CONSTRUINDO CAMINHOS”
A gincana CONSTRUINDO CAMINHOS será uma gincana realizada na II SEMANA DE
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS – II SECONED “Construção e Inovação na Amazônia”, no IFAP
– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, campus Macapá.
Objetivo
- A Gincana “Construindo Caminhos” tem como objetivo integrar alunos e servidores, envolvendo
pesquisas na busca de informações e conhecimentos e também arrecadação de alimentos com
realização de tarefas com material reciclável.
Comissão Organizadora
- A comissão organizadora é composta pela Direção de Pesquisa e Extensão do campus Macapá,
por docentes da área de construção e estradas e pelo Departamento de Engenharia do IFAP;
- A gincana contará com a participação dos estudantes do Ensino Médio Integrado das áreas
relativas a construção civil e estradas.
Comissão Julgadora
- A comissão julgadora será composta por servidores capacitados na área pertinente as tarefas que
serão analisadas e avaliadas pela mesma para obtenção das pontuações;
- Não irão compor a comissão julgadora, docentes que estejam envolvidos diretamente com
algumas das equipes.
Da divulgação
- A Comissão Organizadora divulgará todas as informações no site do IFAP e em todos os meios de
comunicação internos do campus Macapá, mediante a SECOM – Seção de Comunicação.
Das Inscrições
- A gincana será realizada em três etapas:
- A primeira etapa realizar-se-á no dia 26/11, com a inscrição das equipes, com a divulgação do
regulamento e das primeiras tarefas;
- A segunda etapa realizar-se-á no dia 02/12, a partir das 10h, com a realização de tarefas;
- A terceira etapa realizar-se-á no dia 03/12, das 8h às 11h, com o encerramento e premiações;
- A divulgação, premiação e encerramento será no dia 03/12 às 11:30h, logo após a contagem dos
pontos pela Comissão Organizadora.
Das Inscrições
As inscrições serão realizadas, via formulário eletrônico
São condições imprescindíveis para a participação da Gincana “Construindo Caminhos”:
- Os participantes devem estar cientes do regulamento da gincana e das proibições;
- As equipes devem ser OBRIGATORIAMENTE compostas por alunos de salas diferentes;
- As equipes deverão convidar UM professor da área para participar da gincana;
- As equipes deverão ser compostas por 10 membros, com possibilidade de substituir dois, até o
início da gincana.
Das Pontuações
- Todas as tarefas realizadas receberão pontuação de 0 à 5 pontos, sendo avaliadas pela comissão
julgadora.
Das Tarefas
- A primeira tarefa será a arrecadação de alimentos não perecíveis, com entrega dos alimentos até o
dia final da gincana, que será dia 03/12, às 11:30h;

- A segunda etapa realizar-se-á no dia 02/12, na área de convivência do campus Macapá, a partir
das 10h;
- A terceira etapa realizar-se-á no dia 03/12, na área de convivência do campus Macapá, a partir das
08h;
- Para que as tarefas sejam consideradas cumpridas, a Comissão Organizadora analisará cada caso,
sendo que na tarefa de arrecadação de alimentos, a equipe de trouxer mais alimentos, ganhará a
pontuação corresponde a esta tarefa;
- A Comissão Julgadora avaliará as equipes quanto a organização, comportamento, participação e
execução das tarefas.
Das Proibições
- As equipes que incitarem provocações verbais, gestuais ou de qualquer natureza, tanto
presencialmente como em redes sociais, serão desclassificadas;
- O mesmo é válido para colegas de sala que pertencerem a mesma sala das equipes que incitarem
qualquer tipo de provocação;
- Fazer uso de spray de espuma, pistola de água, confeitos e quaisquer similares.
Das Infrações
- Caso seja comprovada alguma infração do regulamento por parte das equipes, a Comissão
Organizadora, procederá a punição da(s) equipe(s) de acordo com o que for decidido, podendo a
Comissão descontar pontos (5 ou mais pontos), anular a entrega da tarefa ou desclassificar a equipe
de acordo com a gravidade da infração.
- Qualquer outra infração ou problemas que aparecerem durante a realização da gincana, a
Comissão Organizadora se encarregará de tomar as providências cabíveis, e só a mesma poderá
fazê-la, independentemente da intervenção das equipes.
- As equipes não poderão fazer direta ou indiretamente, propaganda de cunho político partidário ou
preconceituoso (racial, social, credo, religião) sob pena de desclassificação imediata.
- Os critérios para desempate: 1. Realização de uma tarefa extra entre as equipes; 2. Conduta das
equipes empatadas durante o evento; 3. Análise da Comissão Julgadora / Organizadora; 4. Sorteio.
Tais critérios serão utilizados na ordem disposta acima.
- Será cobrada indenização das equipes, caso ocorram, danos ao patrimônio do IFAP, bem como
redondezas do bairro e até a desclassificação da equipe infratora.
- Para reforçar: a Comissão Organizadora tratará dos casos omissos, dando a devida atenção e
julgamento necessário ao mesmo.
- A Comissão Organizadora se reserva o direito de convidar membros da comunidade interna para
integrar a Comissão Julgadora.
- Qualquer problema com desavenças entre as equipes, atingindo a moral, será julgado pela
Comissão desde a perda de pontos, desclassificação e intervenção das medidas disciplinares
previstas no regulamento discente.
- As decisões da Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora são soberanas.
Da Premiação
- Serão premiadas até o terceiro lugar:
1º lugar: Troféu Destaque
2º lugar: Troféu Menção Honrosa
3° lugar: Troféu Menção Honrosa
Comissão Organizadora

