FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS – FUNORTE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS
DIRETORIA DE EXTENSÃO
GINCANA DE INTEGRAÇÃO FUNORTE CAMPUS JK
REGULAMENTO GERAL
O presente documento regulamenta a Gincana de Integração FUNORTE Campus
JK, que será realizada no dia 23 de setembro de 2017, que tem como objetivo a integração dos
universitários com a comunidade.

1 – DAS EQUIPES E SEUS PARTICIPANTES
1.1. Podem participar como inscritos na Gincana de Integração, os universitários regularmente
matriculados nos cursos de graduação da Funorte / Campus JK.
1.2. As equipes serão compostas por no mínimo 20 (vinte) integrantes e no máximo o total de
universitários matriculados no curso.
1.3. Cada curso poderá inscrever somente uma equipe que deverá ter cor e nome próprio.
**O nome da equipe deve estar desvinculado de qualquer conotação política partidária, bem como
não poderão conter termos que ofendam a moral e os bons costumes sociais.

2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento da ficha de inscrição no Núcleo de
Extensão - NEX até as 21h do dia 18 de setembro de 2017.
2.2. Não serão cobrados valores a título de inscrição.
2.3. Cada equipe deverá cadastrar um líder, um vice-líder, um capitão e um professor, que serão
os responsáveis pela equipe, em todos os momentos das atividades da gincana, coordenar a
equipe na realização das tarefas e por manter contato da equipe com a Comissão Organizadora
(Diretoria de Extensão).

3 – DAS TAREFAS
3.1. As tarefas serão passadas pela Comissão Organizadora;
3.2. As tarefas serão entregues somente aos cadastrados da equipe;
3.3. Cada tarefa terá seu próprio regulamento. A pontuação e data de entrega / cumprimento das
provas, estão contidos neste regulamento;
3.4. Somente os cadastrados poderão entregar tarefas;

3.5. Cada tarefa só poderá ser entregue uma única vez, dentro do horário estipulado para a
mesma.
3.6. Após apresentar a tarefa, a equipe deverá se retirar da área de apresentação.
 1ª Prova – Doação de Alimentos Não Perecíveis
Critérios de Pontuação: será pontuada com a nota máxima, a equipe que arrecadar 100
(cem) quilos de alimentos não perecíveis, devendo, obrigatoriamente, constar os itens:
arroz, macarrão, óleo, açúcar, feijão e café.
Horário de entrega da tarefa: os alimentos doados deverão ser entregues no Núcleo de
Extensão – NEX no dia 22/09/2017 das 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 22h.
 2ª Prova – Universitário Sangue Bom
Critérios de Pontuação: obterá a pontuação total a equipe que encaminhar 50 (cinquenta)
doadores ao Hemominas (Rua Urbino Viana, 640, Bairro Vila Guilhermina).
Horário de entrega da tarefa: os comprovantes de doação deverão ser entregues no
Núcleo de Extensão – NEX no dia 22/09/2017 das 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 22h.
OBS: só será aceito para pontuação, as doações feitas entre os dias 22/08/2017 a
22/09/2017.
 3ª Prova – Doação de Fralda Geriátrica
Critérios de Pontuação: será pontuada com a nota máxima, a equipe que arrecadar 20
(vinte) pacotes de fraldas geriátricas, devendo, obrigatoriamente, constar os tamanhos: M,
G e XG.
Horário de entrega da tarefa: as fraldas doadas deverão ser entregues no Núcleo de
Extensão – NEX no dia 22/09/2017 das 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 22h.
 4ª Prova – Doação de Itens de Higiene Pessoal
Critérios de Pontuação: será pontuada com a nota máxima, a equipe que arrecadar 50
(cinquenta) unidades de itens de higiene pessoal, devendo, obrigatoriamente, constar:
sabonete, creme dental, xampu, condicionador, escova de dente.
Horário de entrega da tarefa: os itens doados deverão ser entregues no Núcleo de
Extensão – NEX no dia 22/09/2017 das 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 22h
 5ª Prova – Doação de Produtos de Limpeza
Critérios de Pontuação: será pontuada com a nota máxima, a equipe que arrecadar 30
(trinta) unidades de produtos de limpeza, devendo, obrigatoriamente, constar: água
sanitária, detergente, sabão em pó, sabão em barra, desinfetante.
Horário de entrega da tarefa: os itens doados deverão ser entregues no Núcleo de
Extensão – NEX no dia 22/09/2017 das 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 22h

 6ª Prova – Doação de Cobertor
Critérios de Pontuação: será pontuada com a nota máxima, a equipe que arrecadar 05
(cinco) unidades de cobertor.
Horário de entrega da tarefa: os cobertores doados deverão ser entregues no Núcleo de
Extensão – NEX no dia 22/09/2017 das 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 22h.
 7ª Prova - Free Hugs (Abraço de Graça)
Cada equipe deve filmar os melhores momentos de uma ação semelhante ao “Free Hugs”.
Para a realização desta ação, um integrante com a camiseta da equipe deverá oferecer e
dar abraços em pessoas desconhecidas que estejam passando pela Praça Doutor Carlos
(Centro) naquele momento. Outro integrante pode servir de apoio segurando uma placa
onde estará escrito “Abraço Grátis”.
Critérios de Pontuação: A filmagem deve conter cenas de plano aberto, que mostrem o
ambiente ao entorno do local onde está se praticando a ação, bem como cenas mais
fechadas que demonstrem a reação das pessoas (tanto as que param e abraçam como as
que não aceitam o abraço).
OBS: Tempo mínimo de vídeo a ser apresentado: 3 minutos e tempo máximo de 05
minutos.
Os jurados escolherão o melhor vídeo através dos seguintes critérios:
1. Caracterização e identificação do curso – peso 4
2. Veracidade / surpresa (esquema não combinado) – peso 4
3. Edição (dinâmica) – peso 3
4. Repasse da ideia de bondade/solidariedade no abraço gratuito – peso 3
Horário de entrega da tarefa: o vídeo devidamente editado e dentro das determinações
anteriores deverá ser entregue no Núcleo de Extensão – NEX no dia 22/09/2017 das 8h às
12h / 14h às 18h / 19h às 22h.
 8ª Prova – Foto da Equipe
Cada equipe deve publicar uma foto de caracterização do curso no Facebook usando as
hashtags #nomedocursofunorte #eusoufunorte.
Critérios de Pontuação:
- A foto deverá conter o maior número de pessoas;
- A foto deverá ser criativa e remeter ao curso participante;
- A equipe deverá curtir a Fanpage oficial das Faculdades Funorte.
- A foto mais curtida será vencedora;
A foto deverá ser postada até o dia 18/09/2017.
Horário de entrega da tarefa: O print da foto publicada no Facebook deverá ser entregue
no Núcleo de Extensão – NEX no dia 22/09/2017 das 8h às 12h / 14h às 18h / 19h às 22h.

 09ª Prova – Garota ou Garoto Gincana
Critérios de Pontuação: a equipe será representada, por um casal de acadêmicos da
FUNORTE/JK no dia 23/09/2017 às 10h no Campus JK, onde será observado:


Caracterização do seu curso;



Desfile;

 10ª Prova – Provas Surpresas: dia 23/09/2017 – 8h na FUNORTE / CAMPUS JK.
 Encerramento: Divulgação do resultado e entrega da Premiação.

IMPORTANTE!
Todos os representantes das equipes deverão permanecer com o celular ligado, pois
a qualquer momento você poderá receber uma ligação e provas surpresas virão. SE LIGUE!
4 – DA PONTUAÇÃO
4.1. A pontuação final de cada equipe será composta pelo somatório de todos os pontos obtidos
na realização das tarefas, conforme quadro abaixo:

Provas Públicas

Pontuação

1ª a 6ª

10 pontos por prova concluída
Demais colocações (que

Provas Surpresas

1º

2º

3º

cumprirem as provas)

7ª, 8ª e 9ª Provas

10

08

06

05

Provas Surpresas

10

08

06

05

4.2. Em caso de empate no resultado final, serão utilizados os seguintes critérios para desempate:
I – a equipe que obtiver pontuação no maior número de tarefas;
II – a equipe que obtiver maior pontuação nas provas públicas;
III – a equipe que obtiver maior pontuação nas provas surpresas;
5 – DA PREMIAÇÃO
1º lugar: R$1.500,00.
2º lugar: R$1.000,00.
3º lugar: R$500,00.
6 – DAS PENALIDADES
5.1. Participar ou contribuir direta ou indiretamente para a destruição do patrimônio da FUNORTE;
5.2. Prejudicar outras equipes de alguma forma;

5.3. Atentar contra a integridade física e/ou moral de qualquer membro da comunidade interna ou
externa;
5.4. Atrapalhar e/ou coagir a Comissão Organizadora;
5.5. Indicar universitários para realização de tarefas que não estejam inscritos na equipe.
5.6. As penalidades serão definidas a critério da comissão organizadora.
A comissão organizadora do evento é soberana e a ela caberá resolver todos os casos omissos
neste regulamento. Não cabe aos participantes qualquer tipo de ação seja ela institucional ou
jurídica.
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