
 
 

 

Diretoria de Assistência Estudantil - DIAE 

1 
 

   

   EDITAL 009/2012 

2ª GINCANA INTEGRATIVA DO IFS 

 

“O IFS nos convida a salvar nosso planeta: Desenvolvimento 

Sustentável para todos”  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS por meio da 

Diretoria de Assistência Estudantil – DIAE tornar público o Edital nº. 009 de 2012, que 

trata da realização da 2ª Gincana Integrativa do IFS, a qual terá como temática 

principal “O IFS nos convida a salvar nosso planeta: Desenvolvimento Sustentável 

para todos”. Assim, a gincana procura integrar os estudantes de todos os campi do IFS 

para discutir a temática do Desenvolvimento Sustentável, a fim de construir um grande 

movimento de sensibilização dentro e fora da comunidade estudantil e escolar. Esta 

iniciativa, de interesse social, busca, por sua vez, possibilitar uma nova mentalidade 

entre os estudantes e servidores, por meio de uma educação ambiental, de modo que 

estes poderão internalizar os princípios da sustentabilidade e continuarem com 

pesquisas no decorrer de sua formação profissional.  

 

1. DO OBJETIVO DO EDITAL 

1.1.Este edital tem como objetivo orientar os campi sobre a organização, 

realização e premiação da 2ª Gincana Integrativa do IFS. 

 

2. DA FINALIDADE DAS PREMIAÇÕES  

2.1.As premiações propostas na 2ª Gincana visam possibilitar o aprimoramento 

constante dos estudantes em seus processos de pesquisa e formação 

profissional como um todo, tendo em vista que o instituto forma 

profissionais de ensino técnico de nível médio e de ensino superior. As 

premiações (doações de bens em questão) estão em consonância com a 

missão do IFS e atendem o interesse social. 
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3. DA SELEÇÃO DE ESTUDANTES  

3.1.  Cada campus decidirá quanto aos critérios de seleção dos estudantes que 

irão compor a equipe que representará o campus na 2ª Gincana Integrativa 

do IFS. 

3.2.  A direção geral do campus nomeará uma comissão para coordenar a seleção 

dos estudantes que irão compor a equipe participante do evento.  

3.3.  A seleção dos candidatos participantes da gincana será feita até o dia 

28/09/2012 (anexo I).  

3.4.  A comissão deverá divulgar até dia 01/10/2012 (anexo I) a lista contendo 

os nomes dos estudantes selecionados ao Setor de Assistência Estudantil. 

 

4. DO CADASTRAMENTO  

4.1.  A efetivação do cadastramento dos estudantes selecionados, pelo 

campus, para a 2ª Gincana Integrativa do IFS será no período de 02 até 

05/10/2012 (anexo I), quando deverão entregar a documentação necessária 

(conforme item 4.2 deste edital) no setor de Assistência Estudantil do 

campus. 

4.2.  Documentação necessária para o cadastramento: 

4.2.1. Cópia do comprovante de matrícula no campus, 

4.2.2. Cópia da carteira de identidade , e 

4.2.3. Uma foto 3X4  

4.3.  Cada participante da equipe deverá preencher um formulário de 

cadastramento (anexo II).  

4.4.  No ato da entrega da documentação necessária para o cadastramento, cada 

equipe, por meio de seus líderes, receberá duas unidades do caderno de 

tarefas desta gincana.  

4.5.  O setor de Assistência Estudantil do campus deverá encaminhar até o 

dia 09/10/2012 (anexo I) à Comissão Organizadora da 2ª Gincana 

Integrativa do IFS uma lista contendo os nomes dos 40 estudantes 

cadastrados para a equipe juntamente com os formulários preenchidos e as 

documentações exigidas.  
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5. DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

5.1.  Cada campus terá direito a formar uma (01) equipe.  

5.2.  As equipes serão constituídas obrigatoriamente por estudantes matriculados 

no campus ou no pólo do campus.  

5.3.  Cada equipe será constituída de até 40 participantes e deverá eleger dois 

líderes.  

5.4.  As cores das equipes participantes serão iguais às cores da 1ª Gincana 

Integrativa, conforme sugerido em reunião com os campi (amarela, azul, 

laranja, preta, verde e vermelha).  

5.5.  Todos os participantes da equipe deverão trajar camisas da cor definida para 

o campus, conforme caderno de tarefas.  

5.6.  Qualquer estudante do campus poderá participar da equipe, desde que tenha 

sido selecionado e cadastrado.  

5.7. O prazo para realizar as devidas alterações na composição das equipes é 

até o dia 16/10/2012 (anexo I), e deverá ser comunicado à Comissão 

Organizadora.  

 

6. DO CREDENCIAMENTO DAS EQUIPES  

6.1.  A Comissão Organizadora ficará responsável pelo credenciamento das 

equipes.  

6.2.  No dia da gincana, a Comissão Organizadora conferirá os nomes dos 

estudantes de cada equipe de acordo a documentação entregue no período de 

cadastramento, além de coletar as assinaturas dos participantes.  

6.3.  A Comissão Organizadora entregará os crachás, a pulseira de identificação, 

como também tickets para as refeições e água, para as equipes participantes.  

 

7. DA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS  

7.1.  A execução das atividades do caderno de tarefas é de total 

responsabilidade das equipes.  
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7.2.  Todas as dúvidas referentes à execução das atividades do caderno de 

tarefas deverão ser discutidas até o dia 19/10/2012 (anexo I), com a 

Comissão Organizadora.  

7.3.  Durante a realização da gincana, os jurados observarão a animação das 

torcidas, e ao final atribuir pontuação extra para a equipe, conforme consta 

no caderno de tarefas. 

7.4.  As atividades deverão ser desenvolvidas e apresentadas mediante critérios 

estabelecidos e enunciados no caderno de tarefas. 

 

8. DA PREMIAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE  

8.1.  A premiação das equipes será feita pela Comissão Organizadora em data a 

ser divulgada posteriormente. 

8.2.  A premiação ocorrerá de acordo com as seguintes classificações: 

8.2.1. Vencedora do 1º lugar, um notebook para cada participante;  

8.2.2. Vencedora do 2º lugar, uma câmera digital para cada participante;  

8.2.3. Vencedora do 3º lugar, um celular para cada participante.  

8.3.  Nas demais colocações, os integrantes das equipes ganharão dispositivos de 

armazenamento de dados (pen drives).  

8.4.  Todas as equipes receberão troféu de participação na 2ª Gincana Integrativa 

do IFS, após a divulgação do resultado pelos jurados.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1.  A 2ª Gincana Integrativa do IFS será realizada no dia 07 de novembro 

de 2012 (anexo I), na cidade de Nossa Senhora da Glória – SE, conforme 

decidido em reunião com os campi, realizada no dia 28 de maio de 2012.  

9.2.  O horário da 2ª Gincana Integrativa  

9.2.1. De 8 às 9 horas – credenciamento (anexo I) 

9.2.2. De 9 às 19 horas – realização das tarefas (anexo I) 

9.2.3. De 19 às 20 horas – encerramento com a premiação (anexo I) 
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9.3.  Os lideres da equipe poderão recorrer à Comissão Organizadora antes e 

durante a realização do evento, para a busca de esclarecimentos quanto a 

fatos não previstos neste edital.  

9.4.  Os resultados desta gincana serão divulgados no sítio do IFS e os trabalhos 

da Comissão Organizadora serão finalizados no dia 14 de novembro de 

2012.  

9.5.  A equipe que chegar atrasada no dia da gincana, sem justificativa plausível, 

terá implicações na pontuação geral.  

9.6.  A equipe que infringir o tempo estabelecido para cada atividade, do 

caderno de tarefas, terá sua pontuação diminuída.  

9.7.  Outras orientações, não discriminadas neste edital, poderão ser encontradas 

no Regulamento do caderno de tarefas, que será entregue aos líderes de 

cada equipe (conforme item 4.4).  

9.8.  Os casos omissos, neste edital, serão analisados e apreciados pela Comissão 

Organizadora.  

 

Aracaju-SE, 19 de setembro de 2012.  

 

 

Maria Eliane de Oliveira Vargas  
Diretora de Assistência Estudantil 

 
 
 

 

Ailton Ribeiro de Oliveira  
Reitor  
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EDITAL 009/2012 - 2ª Gincana Integrativa do IFS  

 

ANEXO I 

Cronograma para a 2ª Gincana Integrativa do IFS  

 

 
ASSUNTO/ETAPA DATA/PERÍODO SETOR 

RESPONSÁVEL 
Prazo final para a seleção dos participantes 

da equipe do campus 
Até 28/09/2012 Comissão do 

campus 
Divulgação dos nomes dos participantes 

selecionados ao setor de Assistência 
Estudantil do campus 

Até 01/10/2012 Comissão do 
campus 

Cadastramento dos estudantes selecionados e 
entrega do caderno de tarefas  para os 

líderes 

De 02 a 05/10/2012 Setor de Assistência 
Estudantil do 

Campus 
Encaminhamento da lista contendo o nome 

dos estudantes cadastrados na equipe do 
campus (formulários e documentação) para 

a Comissão Organizadora  

Até 09/10/2012 Setor de Assistência 
Estudantil do 

Campus 

Alterações na composição das equipes Até 16/10/2012 Comissão 
Organizadora  

Prazo para esclarecimentos de dúvidas 
referentes à execução de atividades do 

caderno de tarefas 

Até 19/10/2012 Comissão 
Organizadora  

R
ea

li
za

çã
o
 d

a
 g

in
ca

n
a

 

Credenciamento 07/11/2012 
Das 8 às 9 horas 

 

Comissão 
Organizadora  

Execução das atividades do 

caderno de tarefas 
07/11/2012 

Das 9 às 19 horas 
 

Equipe dos campi 

Intervalo para o almoço 07/11/2012 
Das 12 às 13 horas 

 

Comissão 
Organizadora  

e Direção Geral do 
Campus Glória 

Encerramento com premiação 07/11/2012 
Das 19 às 20 horas 

 

Comissão 
Organizadora  
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EDITAL 009/2012 - 2ª Gincana Integrativa do IFS  

 

ANEXO II 

Formulário para cadastramento  
dos participantes da equipe 

 

 

Número do cadastro  (O número do cadastro será registrado pelo setor de Assistência Estudantil) 
 

Dados do Componente da Equipe  

Nome: 

Líder da equipe?  (    ) Sim    (    ) Não 

Campus: Curso: 

Matrícula:  Turma: 

RG: 

Telefone fixo: Celular: 

E-mail: 

Documentos anexados 

 Cópia do Comprovante de matrícula  

 Cópia do RG 

 Foto 3x4  

Declaração 

O cadastro efetuado implica a plena aceitação do estudante das condições 
estabelecidas no Edital nº 009/2012 da 2ª Gincana Integrativa do IFS. 

 
 

 

________/SE, ___ de ___________ de 2012.             ___________________________ 
                                                                                            Assinatura do estudante 
 

___________________________________ 
Servidor responsável pelo cadastramento 

---------------      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

                                          Comprovante de cadastramento  
 
Número do cadastro  
 
Recebemos a documentação referente ao cadastramento do estudante 
_____________________________________, matrícula__________ na data ___/___/2012 
como participante da equipe do campus ________________ da 2ª Gincana Integrativa do IFS. 

 
______________________________ 

Servidor responsável pelo cadastramento 

 

 

 

 

Foto 

3x4 

 


