
 
 

I GINCANA INTEGRADOS IFSC – CÂMPUS 

FLORIANÓPOLIS 

Início das atividades:17 de Outubro  (quarta-feira) 

Término das atividades: 17 de Outubro ( quarta-feira  ) 

Local: Câmpus Florianópolis 

 

 

 

 

CADERNO DE TAREFAS 
 

 

 

 

Comissão Organizadora: 

Daniel Lohmann 

Fabio Krueger da Silva 

Aline Ventura Nardi 

Karine Pires 

Caroline de Medeiros 

Rafael Eckstein 

 

Comissão Julgadora: 

  

Fernanda Simoni Schuch 

Andrea Murilo Betioli 

Flabio Alberto Batista 

Anésio Zeitune 
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LANÇAMENTO DA GINCANA : 

 

- Entrega do Caderno de Tarefas via e-mail das turmas e na direção do 

Campus. 

 

  

 

DAS EQUIPES 

A I Gincana Integrados IFSC - Câmpus Florianópolis contará com seis           

equipes, de formação livre, representadas pelas cores VERDE, VERMELHO,         

BRANCO, AMARELO, AZUL e PRETO. 
 

Estão aptos a se inscreverem em uma das equipes, os alunos           

regularmente matriculados EM TODOS os cursos do Campus.: 

 
Além dos discentes, cada equipe deverá conter em sua formação,          

servidores do IFSC Florianópolis. Estão aptos a se inscreverem em uma           

das equipes, todos os servidores do IFSC Florianópolis, exceto os que           

compõem a Portaria além da Direção-Geral do Câmpus e chefe DEPE. 
 

Instruções:  

1- As equipes terão formação livre, podendo conter qualquer aluno apto à            

inscrição, independente de curso ou ano. No entanto, a formação multicurso           

será assim bonificada: 

 

Nº de 

integrantes por 

Equipe 

Alunos / curso 

Bonificação Curso % 

30 a 70 

Técnico 25 a 40 

150 PONTOS 

Graduação 25 a 40 

FIC e Pós 

Graduação 

25 a 40 

Obs.: Caso ocorra uma formação multicurso, com discentes de apenas dois           

cursos, única e exclusivamente pela formação de uma equipe com todos os            

discentes de um terceiro curso, o que impossibilita o envolvimento dos 3            

cursos na respectiva equipe, esta formação também será bonificada, porém          

ponderando os dois cursos envolvidos (100 PONTOS). 

2 - Cada equipe deverá eleger um líder; 
3 - O nome da equipe deve ser definido até o dia 15/10 e indicado na Ficha de                  

Inscrição; 
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4 – As cores das equipes serão escolhidas por seus líderes, no momento da              

inscrição, por ordem de inscrição. Caso haja múltiplas solicitações de inscrição           

em um mesmo momento e com manifestações de interesse por uma mesma            

cor, o membro da comissão  sorteará entre os presentes a cor disputada.  
5 – Número de servidores / equipe: 

Mínimo: 1 

Máximo: 10 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 As inscrições ocorrerão no seguinte cronograma: 

 

08/10: data de início da entrega das Fichas de Inscrição (a partir 08:00 horas              

na secretaria da direção). Deverá ser entregue a ficha modelo (anexo) com o             

nome completo dos integrantes, nome da equipe, nome do curso,          

departamento, número de matrícula na Recepção da Direção Geral.* pedir          

protocolo de entrega da inscrição.  

 

No ato da inscrição as equipes receberão o caderno de Tarefas, no qual já              

serão divulgadas tarefas que aconteceram na gincana. 

 

As cores das equipes serão definidas pela comissão organizadora.  

 

15 de Outubro : data final de Inscrição (21:00 horas) 

 

16/10: divulgação das Tarefas  

 

- As equipes que conseguirem inscrever o número máximo de participantes           

(discentes e servidores), receberão um BÔNUS DE 20 PONTOS. 
 

 

DA PREMIAÇÃO 

O resultados da gincana (1o., 2o. e 3o. lugares) será divulgado no 19/10 na              

página da SNCT 2018. 

 

Provável premiação: 
● 1o. Lugar: Viagem de estudos dentro da região Sul do Brasil 

● 2o. Lugar: Viagem de estudos dentro do Estado de Santa Catarina  

● 3o. Lugar: Viagem de estudos dentro da grande Florianópolis 

 

Data provável: 

mês de novembro de 2018 

 

OBS.: Somente terá direito a premiação o aluno inscrito na equipe           

vencedora e que tiver sua participação efetiva confirmada por meio          
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das CHAMADAS realizadas no dia da Gincana. 

 

DAS TAREFAS  

As provas foram idealizadas com o intuito de conscientizar e educar em defesa             

da vida, bem como integrar a comunidade escolar, despertando o          

companheirismo e a solidariedade, lembrando que esta Gincana tem como seu           

principal objetivo a integração, a aprendizagem e a formação humana.  

Deste modo, qualquer ação de cada um dos membros das equipes, que venha             

ferir a integridade física e moral da sociedade em geral, além do patrimônio             

alheio e do IFSC, está sujeita a punição, com perda de pontuação e, em              

determinados casos, com a aplicação do regimento escolar expresso no Manual           

do Estudante. Tais casos serão avaliados pela Comissão Julgadora, Chefe de           

DEPE e Direção-Geral do IFSC Câmpus Florianópolis.  

 

Obs.: 

Nos casos em que uma equipe não concluir / executar uma tarefa, a             

Equipe será desclassificada da respectiva tarefa e não receberá         

nenhuma pontuação. 

 

OS CASOS OMISSOS SERÃO AVALIADOS E JULGADOS PELA COMISSÃO         

JULGADORA. 

 

TAREFA Nº 01 = AÇÃO SOLIDÁRIA 01 

- Arrecadação de alimentos a serem destinados a Instituição Beneficente (à           

definir).Somente será aceito estes alimentos. 
 

Alimentos 

1 Kg Arroz 1 PONTO 

1 Kg Feijão 1,5 PONTOS 

1 Kg Açúcar 1 PONTO 

1 Kg Trigo 1 PONTO 

900 ml Óleo de soja 1,5 PONTOS 

1 L Leite tetra pak 1 PONTO 
 

 

 

Data para a entrega: 18/10 (local a divulgar) até as 17h00. 
Contagem da pontuação: 18/10, a partir das 17h00 (Cada equipe poderá           

levar seus líderes para acompanharem a contagem).  
 

1º lugar: 70 PONTOS. 
2º lugar: 50 PONTOS. 
3º lugar: 35 PONTOS. 
4º lugar: 20 PONTOS. 
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TAREFA Nº 02 = IFSC NA REDE 

- Cada equipe deve produzir um vídeo de no mínimo 10 segundos e máximo              

60 segundos, com o tema: SER ALUNO IFSC Florianópolis É... (o vídeo            

deve trazer falas de nossos egressos) 
- O vídeo deve ser entregue via whats da Comissão Organizadora, no dia              

17/10 até às 14h00. 

- O vídeo será publicado no Facebook do IFSC-Florianópolis na mesma data. 

- Vencerá a prova a equipe que produzir o vídeo com o maior número de               

visualizações computadas na página Oficial do IFSC-Florianópolis no Facebook. 

 

Entrega do vídeo: 17/10 até às 14h00. 
Postagem: 17/10 ou após correções. 
Encerramento da prova: 18/10 às 20h45min. 
 

Pontuação: 1º lugar: 50 PONTOS. 
2º lugar: 35 PONTOS. 
3º lugar: 20 PONTOS. 
4º lugar: 10 PONTOS. 

 

Obs.: É proibido o uso de imagens que sugerem qualquer relação do IFSC com              

bebidas alcoólicas, nudez, atividades ilegais ou consideradas impróprias pela         

comissão organizadora, sob a penalidade de não ter o vídeo publicado no prazo             

inicial. 
 

TAREFA Nº 03 = GRITO DE GUERRA 

- Cada equipe deverá criar um grito de levante e apresentá-lo no início da              

gincana. 

 

Local: Ginásio 1 

Horário: Dia 17/10 às 09h00. 
Critérios de avaliação: tarefa cumprida (considerando: Criatividade;       

Originalidade do texto; Animação)  
Mínimo de integrantes: grande grupo da equipe. 

Entrega do grito por escrito à comissão. 

 

Pontuação: 1º lugar: 50 PONTOS. 
2º lugar: 35 PONTOS. 
3º lugar: 20 PONTOS. 
4º lugar: 10 PONTOS. 

 

 

TAREFA Nº 04 = QUIZ 
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- Cada equipe deve formar um grupo com 10 integrantes discentes, contendo            

alunos de turmas diferentes, para responderem uma série de 30 perguntas de            

conhecimentos gerais. 
 

Local: Ginásio  

Data: 17/10 
Horário provável: 10h00 
Pontuação: 2 PONTOS / acerto. 

 

TAREFA Nº 05 = DESAFIO DE MATEMÁTICA  

- Cada equipe deve formar um grupo com 6 integrantes discentes, contendo            

alunos de turmas diferentes, para solucionarem um desafio de matemática.          

Não é permitido o uso de celulares, computadores ou qualquer outro           

instrumento de pesquisa. 
- O tempo máximo para a realização da prova é de 60 minutos. 

 

Local: Local a definir 
Data: 17/10 
Horário provável: 10h00 
Pontuação: 5 PONTOS (em caso de acerto). 

 

 

TAREFA Nº 06 = ESQUETE: MONTAGEM TEATRAL 

“Tema da SNCT: Ciência para redução das desigualdades 

Informações do tema: 

http://sites.florianopolis.ifsc.edu.br/snct/ 

 

Objetivo: Cada equipe deverá preparar e apresentar uma pequena peça ou           

cena dramática, podendo ser cômica ou trágica, com duração máxima de 8            

minutos, explorando o tema: Ciência para redução das desigualdades. Será          

penalizada a equipe que ultrapassar o tempo limite de apresentação.  
- A ordem de apresentação será definida em sorteio, no início das            

apresentações.  

Local: Auditório. 
Data: 17/10 
Horário provável: 13h30 
Critérios de avaliação: tarefa cumprida (considerando interpretação;       

caracterização; ocupação do espaço cênico; criatividade). 
Mínimo de integrantes: 10 membros. 
Pontuação: 50 PONTOS. 
Bonificação: 5 PONTOS com a participação de servidor.  

 

 

TAREFA Nº 08 = CIRCUITO 

Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Florianópolis 

Avenida Mauro Ramos, 950 |   Florianópolis/SC  |  CEP: 88.813-600  

Fone: (48) 3462-5000  |  www.criciuma.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0009-18 



 
- Terão atividades esportivas a equipe que finalizar no menor tempo ganha a             

prova. 

- A prova exigirá: velocidade, agilidade, equilíbrio. 

 

Local: Quadra. 
Data: 17/10 
Horário provável: 14h30min 
 

1º lugar: 60 PONTOS. 
2º lugar: 40 PONTOS. 
3º lugar: 20 PONTOS. 

Bonificação: 5 PONTOS com a participação de servidor.  

 

TAREFA Nº 09 = TAREFA SURPRESA 
A DEFINIR  

 

 

 

TAREFA Nº 10 = CABO DE GUERRA 
- Toda a equipe. 

- A prova exigirá: força, resistência e garra. 

 

Local: Quadra. 
Data: 17/10 
Horário provável: 16h00. 
 

1º lugar: 50 PONTOS. 
2º lugar: 30 PONTOS. 
3º lugar: 10 PONTOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Florianópolis 

Avenida Mauro Ramos, 950 |   Florianópolis/SC  |  CEP: 88.813-600  

Fone: (48) 3462-5000  |  www.criciuma.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0009-18 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Florianópolis 

Avenida Mauro Ramos, 950 |   Florianópolis/SC  |  CEP: 88.813-600  

Fone: (48) 3462-5000  |  www.criciuma.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0009-18 


