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EDITAL DRG/RGT Nº 023, DE 02 DE AGOSTO DE 2022 

GINCANA SOLIDÁRIA DOS 10 ANOS DO IFSP CÂMPUS REGISTRO 
 
Realização: Comissão organizadora do Aniversário do Câmpus. 
LOCAL: Câmpus Registro/Centro de Convivência, dia 12/08/2022 
HORÁRIO: 13h30min -17h 
 

INTRODUÇÃO 
 

 A Gincana solidária dos 10 anos do IFSP Câmpus Registro caracteriza-se como uma 
competição entre equipes, visando a integração entre alunos novos e veteranos e o estímulo ao 
trabalho em equipe. 
 O desenvolvimento das atividades propostas terá aspectos sociais, dando preferência às 
ações ligadas à produção criativa, artística e cultural, num exercício de solidariedade e, 
principalmente, de realização coletiva e pessoal. 

  A avaliação consiste no envolvimento, interesse e participação das equipes. 
 

OBJETIVOS 
 

 Incentivar a participação voluntária da comunidade estudantil, estimulando o envolvimento 
em ações sociais e proporcionando enriquecimento sociocultural; 

 Garantir mobilização no período do evento, de modo a estimular humanização, 
solidariedade e interação entre calouros e veteranos; 

 Incluir o evento na programação anual regular da instituição, posicionando-a como exemplo 
de atividade coletiva;  

 Disponibilizar ajuda com alimentos e produtos de higiene às entidades que atendam aos 
menos favorecidos; 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Os resultados da arrecadação realizada pelos participantes das gincanas solidárias realizadas 

ao longo dos anos, desde a inauguração do IFSP Câmpus Registro, são bastantes significativos, uma 
vez que os alimentos são distribuídos para entidades filantrópicas da região, atendendo a uma 
demanda de extrema carência dessas instituições. Além disso, a participação efetiva dos alunos 
demonstra a sensibilização dos discentes do IFSP Câmpus Registro em relação às questões sociais e 
à prática da solidariedade.  

Espera-se que a Gincana Solidária do IFSP 2022, assim como a realizada em anos anteriores, 
seja um marco social e cultural na cidade de Registro e cidades do Vale do Ribeira. Este ano a gincana 
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tem um papel ainda mais importante, a comemoração dos 10 anos do IFSP Registro. Desta forma, a 
confraternização será relevante para a socialização dos estudantes e a integração dos cursos. 
 

DESENVOLVIMENTO 
A Gincana será constituída de onze etapas, sendo cada uma com pontuação específica que 

será somada ao término de cada tarefa, constituindo a pontuação total. 
As etapas serão assim definidas: 

 
1ª PROVA: DONATIVOS  

A prova dos donativos será dividida em 3 categorias: arrecadação de alimentos, arrecadação de 
óleo de cozinha usado e arrecadação de ração para pet. 
 
 
a. ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS: Os alunos poderão arrecadar alimentos não perecíveis, que 
serão entregues no dia da gincana. A classificação nesta prova se dará pela soma da pontuação 
referente aos alimentos entregues, conforme tabela de pontuação a seguir: 
 

DONATIVO PONTUAÇÃO 

Arroz 2 pts por kg 

Feijão 4 pts por kg 

Sal 1 pt por kg 

Açúcar 1 pt por kg 

Óleo 4 pts por kg 

Farinha 2 pts por kg 

Macarrão (500g) 1 pt por unidade 

Creme dental 1 pt por unidade 

Sabonete 1 pt por unidade 

 
As equipes que acumular maior volume de arrecadação de ração será classificada da seguinte forma: 

 1° colocado: 50 pontos 
 2° colocado: 30 pontos 
 3° colocado: 20 pontos 

 
 

b. ARRECADAÇÃO DE ÓLEO DE COZINHA USADO: Os alunos poderão arrecadar óleo de cozinha 
usado, que será entregue no dia da gincana.  

 

DONATIVO PONTUAÇÃO 

Oléo 1 pts por litro 
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As equipes que acumular maior volume de arrecadação de ração será classificada da seguinte forma: 
 1° colocado: 50 pontos 
 2° colocado: 30 pontos 
 3° colocado: 20 pontos 

 
 

c. ARRECADAÇÃO DE RAÇÃO PARA PET: Os alunos poderão arrecadar ração para pet, que será 
entregue no dia da gincana.  

 

DONATIVO PONTUAÇÃO 

Ração 1 pts por kg 

 

As equipes que acumular maior volume de arrecadação de ração será classificada da seguinte forma: 
 1° colocado: 50 pontos 
 2° colocado: 30 pontos 
 3° colocado: 20 pontos 

 
LOCAL DE ENTREGA DOS ALIMENTOS: Coordenadoria de manutenção, almoxarifado e patrimônio. 
 
2ª PROVA: GRITO DE GUERRA 
Cada equipe deve criar um grito de guerra e apresentar ao jurado. 
Critério de Avaliação – Serão avaliadas a criatividade e força vocal do grupo. 
Pontuação: 20 pontos para 1° colocado, 10 pontos para 2° colocado e 5 pontos para 3° colocado 
Tempo: Indeterminado 
 
3ª PROVA: MÚSICA 
As equipes deverão escolher um dos estilos musicais abaixo e, com criatividade, apresentar a 
canção. A equipe poderá ser formada por até 10 pessoas. 
Estilos: Choro, Samba, Baião, Bolero, Forró, Bossa-Nova, Samba Reggae, Jovem Guarda, Axé, 
Sertanejo e Rock Nacional. 
Critério de Avaliação – As equipes serão avaliadas individualmente. 
Pontuação: 20 pontos para 1° colocado, 10 pontos para 2° colocado e 5 pontos para 3° colocado 
Tempo de Apresentação: 10 minutos 
 
4ª PROVA: CORRIDA DO SACO (REVEZAMENTO) 
A equipe indicará quatro membros para participar da corrida. Nas marcações determinadas, os 
alunos deverão fazer o revezamento para que cada integrante percorra uma etapa da corrida 
Critério de Avaliação – Pontua a equipe que conseguir chegar em 1º lugar. 
Pontuação: 20 pontos para 1° colocado, 10 pontos para 2° colocado e 5 pontos para 3° colocado 
Tempo: Indeterminado 
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5ª PROVA: DANÇA DA CADEIRA 
A equipe escolherá  3 alunos (1 de cada turma) para participar da brincadeira. 
Critério de Avaliação – Os melhores colocados somarão pontos para sua equipe. 
Pontuação: 20 pontos para 1° colocado, 10 pontos para 2° colocado e 5 pontos para 3° colocado 
Tempo: Indeterminado. 
 
6ª PROVA: QUIZ 
Jogo de perguntas e respostas sobre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFSP -  e 
conhecimentos gerais. 
Critério de Avaliação – Será computada a pontuação das respostas. 
Pontuação: 10 pontos para a equipe que acertar a resposta e menos 5 pontos para a equipe que 
errar a resposta. A equipe poderá se abster de responder a questão e, dessa forma, não ganhará e 
nem perderá pontos. 
Tempo: Indeterminado. 
 
7ª PROVA: POEMA E POESIA 
As equipes deverão usar a criatividade para criar um poema relacionado ao Instituto Federal em 
comemoração aos 10 anos do câmpus. 
Critério de Avaliação – As equipes serão avaliadas individualmente de acordo com sua criatividade. 
Pontuação: 20 pontos para 1° colocado, 10 pontos para 2° colocado e 5 pontos para 3° colocado 
Tempo: máximo 5 minutos de apresentação. 
  
8ª PROVA: CORRIDA DA BOLA NA COLHER (Revezamento) 
A equipe indicará 4 membros para participar da prova. Será realizado um revezamento onde cada 
membro percorrerá uma etapa da corrida, sem deixar a bola cair. Os participantes deverão usar a 
boca para segurar a colher, que servirá de apoio para a bola. Caso o competidor derrube a bola, este 
deverá retornar no início de sua etapa.  
Tempo: Indeterminado; 
Pontuação: 20 pontos para 1° colocado, 10 pontos para 2° colocado e 5 pontos para 3° colocado 
 

9ª PROVA: BATATA QUENTE  
Podem ser 5 componentes de cada equipe, em círculos sentados no chão e que irão passar a bola. 
Ao parar a música, quem estiver com a bola, sairá da brincadeira.  
Critério de Avaliação: Vencerá a última equipe que permanecer na brincadeira 
Pontuação: 10 pontos. 
Tempo: Indeterminado. 
 
10ª PROVA: BUSCA OBJETOS 
Serão pedidos alguns objetos diferentes aos alunos. A atividade ocorrerá durante todo o tempo da 
gincana (9h às 12h) 
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Critério de Avaliação – Vencerá a equipe que trouxer primeiro os objetos solicitados. 
Pontuação: 5 pontos para cada objeto. 
Tempo: Indeterminado. 
 
11º PROVA: DANÇA 
A equipe apresentará uma coreografia a partir da música que escolher. 
Pontuação: 20 pontos para 1° colocado, 10 pontos para 2° colocado e 5 pontos para 3° colocado 
Tempo: Indeterminado. 
 

REGULAMENTO GERAL 
 
1. DEFINIÇÃO 
As atividades recreativas e culturais serão realizadas no dia 12/08/2022. 
 
2. ENTREGA DO REGULAMENTO ÀS EQUIPES               
O regulamento será divulgado no site e estará disponível nos murais do campus.   
 
3. FORMAÇÃO DAS EQUIPES 
As equipes deverão ser formadas por curso, integrando todas as turmas. 
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Recomenda-se às lideranças das Equipes o estudo cuidadoso do regulamento em questão, bem 
como a sua utilização para posteriores consultas, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas. 
 
5.  A COMISSÃO ORGANIZADORA 
A Comissão Organizadora é formada por: 

 Comissão Organizadora do Aniversário do Câmpus Registro, designada pela PORTARIA N.º 
60/2022 - DRG/RGT/IFSP, DE 29 DE ABRIL DE 2022 

 As subcomissões organizadoras são formadas pelos alunos representantes das turmas novas 
e veteranas dos cursos Técnicos integrados de Edificações, Logística, Mecatrônica. 

 A comissão tem autoridade absoluta para, sempre que necessário, determinar, alterar, 
acrescentar e anular atos referentes à Gincana; 

 A Comissão Organizadora poderá vetar qualquer aluno que cometa atos de indisciplina ou 
comportamento indevido durante a realização de toda gincana. 

 Não será permitido nenhuma manifestação político/partidária, caso ocorra a equipe será 
penalizada. 

 
6. OS ASPECTOS CONSTITUTIVOS 

Aspectos Formativos e Disciplinares: 
 Agir com honestidade e respeito com as outras equipes e as pessoas com quem mantiver 

contato para a realização das tarefas. 
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 Seguir estritamente as indicações propostas nas tarefas. 
 Não vaiar as apresentações das equipes. 
 As equipes sofrerão punição ou desclassificação, conforme julgamento da Comissão 

Organizadora, caso for comprovado atos que venham a prejudicar e desrespeitar o objetivo 
da gincana, como também aqueles que venham a destruir a apresentação de trabalhos das 
outras equipes. 

 

7.  DAS NORMAS 
 Todos os componentes das equipes deverão tomar conhecimento das normas apresentadas. 
 Qualquer comunicação ou recurso da equipe deverá ser apresentado por escrito pelo seu 

líder à Comissão Organizadora. 
 No horário das apresentações das tarefas, todos os componentes da equipe deverão estar 

reunidos em local que será determinado pela Comissão Organizadora. 
 A equipe deverá escolher um nome condizente com a “Gincana solidária dos 10 anos do 

Câmpus Registro”. 
 Cada equipe deverá se identificar com uma cor e adereços. 
 Para a apresentação das tarefas, todas as equipes deverão estar identificadas com a sua 

cor. 
 Sempre que houver divulgação ou entrega de tarefas, os componentes deverão estar 

identificados com a cor da equipe. 
 
9. DA COMISSÃO JULGADORA 

A comissão julgadora será formada por servidores do câmpus. 

 

Registro, 02 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

MARCIO LUCIO RODRIGUES 
Diretor-Geral em exercício (Portaria DOU N°2509 de 09 de abril 2021) 

IFSP - Câmpus Registro 
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