
 
 
 

Gincana comemorativa dos 60 anos do IFRS - campus Bento Gonçalves 
#SomosTodosCampusBento 

 
DOS OBJETIVOS 
 
A gincana comemorativa é uma atividade de integração entre estudantes que           

envolve o fortalecimento de vínculos, além do desenvolvimento de habilidades importantes           
como o trabalho em equipe e o espírito de liderança. Busca, ainda, colaborar no resgate da                
história do Campus Bento Gonçalves que completa 60 anos em 2019.  
 

 
DA REALIZAÇÃO  

 
A gincana ocorrerá no período de 15 de julho a 10 de agosto. Nesse período serão                

apresentadas tarefas às equipes que deverão cumprí-las dentro dos prazos estabelecidos           
pela comissão organizadora para fazer jus às pontuações associadas a cada tarefa.            
Vencerá a equipe que conquistar mais pontos ao final de todas as tarefas. 

No dia 10 de agosto, todos os membros da equipe deverão estar presentes no              
horário estabelecido para a atividade. 
 

 
 
 
DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
A comissão organizadora é composta por servidores e estudantes nomeados pela           

Portaria nº 171, de 23 de maio de 2019: 
 
Lilian Carla Molon  
Adriana Romero Lopes  
Alexandre da Silva  
Ana Claudia Kirchhof  
Camila Riegel Debom  
Carlos Henrique Monschau Funck  
Carlos José de Azevedo Machado  
Cibele Alves dos Santos  
Fernanda Zorzi  

Franco Nero Antunes dos Santos  
Hernanda Tonini 
Kelen Rigo  
Rubilar Simões Júnior 
Tainer Poletto 
Thyago Salvá  
Maicon  Camargo Faés  
Matheus Bombassaro 
Francisco Enderle  

 



Compete à Comissão Organizadora:  
- planejar, organizar, executar, divulgar e acompanhar as atividades da         

Gincana; 
- julgar e pontuar as tarefas entregues pelas equipes ou designar quem o faça; 
- computar os pontos e divulgá-los; 
- cumprir e fazer cumprir este regulamento; 
- decidir sobre os casos omissos.  

 
A Comissão Organizadora utilizará como QG Central a antiga sala de reuniões da             

Cooperativa Escola  (Bloco A - andar inferior). 
 
 

 
DAS EQUIPES  
 
Poderão participar  da Gincana: 
- estudantes regularmente matriculados nos cursos de Ensino Médio e Educação           

Profissional (concomitantes, integrados e subsequentes) e Ensino Superior. É condição          
necessária à participação a frequência global mínima (75%); 

- egressos formados em qualquer curso do Campus, em qualquer ano; 
- pais de estudantes regularmente matriculados; 
- servidores em exercício no Campus, servidores aposentados e profissionais          

terceirizados em atuação no Campus. 
 
A composição de cada equipe deverá observar o número mínimo de 30 (trinta) e              

máximo de 40 (quarenta) integrantes, respeitadas as seguintes exigências: 
- 25 a 30 estudantes contemplando, ao menos, três cursos diferentes do           

Campus, sendo dois cursos de nível médio e um curso de nível superior.             
Cada curso que compõe a equipe deve ter pelo menos 3 representantes            
nesta. 

- 2 a 5  egressos formados em qualquer curso do campus, em qualquer ano; 
- 2 a 5  pais de estudantes regularmente matriculados. 

 
 
, integrar as equipes até 5 servidores em exercício no Campus, servidores            

aposentados e profissionais terceirizados em atuação no Campus, respeitado o número           
máximo de integrantes. 

 
Cada equipe deve indicar dois representantes com quem a comissão organizadora           

entrará em contato e serão os responsáveis pela articulação e comunicação interna da             
equipe. 
 

As equipes deverão confeccionar camisetas para melhor identificação de seus          
membros durante a realização da atividade. 
 
 



 
DAS INSCRIÇÕES 

 
A inscrição das equipes se dará em quatro etapas: 

1) preencher o formulário eletrônico, disponível em      
https://forms.gle/EJ1MDVAnJn32JizVA, até o dia 12/07.  

2) cada equipe deve criar um perfil oficial nas redes sociais: Facebook, Twitter e             
Instagram; 

3) adicionar o perfil oficial do evento no Facebook, seguir os perfis oficiais do             
evento no Twitter e no Instagram; 

4) entregar na Diretoria de Ensino uma cesta de produtos que faça alusão à             
história do campus e de seus cursos, sendo esta a primeira tarefa a ser              
pontuada, conforme critérios publicados nas redes sociais.  

 
 

 
DAS TAREFAS 

 
As tarefas serão divulgadas simultaneamente para todas as equipes através das           

redes sociais do evento, exceto quando houver atribuição de vantagem de tempo para             
alguma equipe em razão de outras tarefas anteriores. Cada tarefa será entregue com             
informações sobre o prazo para a entrega e a devida pontuação.  

A pontuação será especificada para cada tarefa. 
 
 

 
DA AVALIAÇÃO 

 
A avaliação da pontuação obtida por cada equipe em cada tarefa é atribuição da              

comissão organizadora, ou por delegação desta, e suas decisões são soberanas. 
 
 

 
DA PREMIAÇÃO 

 
A equipe vencedora (com maior pontuação) será anunciada no dia 16/08, às            

12h30min, no ginásio, com a presença de todos os estudantes participantes, da comissão             
organizadora e da direção do Campus, expondo-se as pontuações obtidas por cada equipe             
em cada tarefa. 
 

Os prêmios para as equipes com maior pontuação, serão: 
1º lugar - passeio de um dia ao Parque de Aventuras Gasper; 
2º lugar - rodízio de pizzas; 
 Caso haja disponibilidade de recursos outras equipes poderão ser premiadas. 
 
 

https://forms.gle/EJ1MDVAnJn32JizVA


DAS PENALIDADES 
 

Poderão ser aplicadas penas de advertência, perda de pontos, desclassificação          
sumária às equipes que usarem de meios e formas ilícitas para realizar, e/ou desrespeitar              
este regulamento ou o previsto no Regulamento Disciplinar Discente do Campus. 

Os casos omissos serão de responsabilidade da Comissão Organizadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


