
 

 

REGULAMENTO 

 

 Este documento regulamenta a Gincana “IFCH 60 anos”, envolvendo os acadêmicos dos cursos de 

graduação, pós-graduação e egressos do IFCH: Filosofia, História, Letras, Secretariado Executivo e 

Psicologia. O objetivo da gincana é comemorar os 60 anos do IFCH, por meio da interação entre seus 

estudantes, com tarefas de natureza diversas. 

1. Objetivos da Gincana: 

▪ Comemorar os 60 anos do IFCH, promovendo a integração e a interação entre a comunidade 

acadêmica, em especial, entre os estudantes dos cursos de Filosofia, História, Letras, 

Secretariado Executivo e Psicologia, proporcionando momentos de lazer, recreação, 

confraternização e solidariedade. 

▪ Desenvolver a colaboração, o espírito solidário e  a competição como atitudes positivas. 

2. Cumprimento de tarefas e datas 

• As tarefas deverão ser cumpridas e apresentadas nos dias e locais determinados. 

• A Gincana acontecerá nos meses de agosto a outubro, com a finalização e premiação no  dia 21 

de outubro, das 9h às 12h, no Parque da Gare, no centro de Passo Fundo. 

 

3. Equipes, seus participantes e inscrições 

• As equipes devem ser compostas por 8 integrantes, com estudantes de no mínimo 2 cursos do 

IFCH. 

• Podem participar da GINCANA “IFCH 60 anos”: 

o Estudantes dos cursos de graduação em Filosofia, História, Letras, Secretariado 

Executivo e Psicologia, regularmente matriculados no semestre 2017-2.  

o Estudantes dos cursos de pós-graduação (especializações, mestrado ou doutorado), 

regularmente matriculados no semestre 2017-2.  

o Egressos dos cursos do IFCH. 

• Professores da UPF não podem compor as equipes. 

• Cada estudante poderá inscrever-se em apenas uma equipe. 

• A equipe deve escolher um “coordenador da equipe”, o qual será responsável: 



o  pela inscrição e pela comunicação com a comissão organizadora; 

o coordenar a equipe na realização das tarefas. 

• As inscrições serão realizadas de 15 a 30 de agosto, pelo membro “coordenador da equipe” 

por meio do preenchimento de formulário específico, disponível na secretaria do IFCH. 

• Para a inscrição dos membros de cada equipe são necessários os seguintes dados: nome 

completo, número da matrícula UPF, nº do CPF, celular, e-mail, nome do curso em que está 

matriculado. 

4. Tarefas e participação das equipes 

• A descrição das tarefas, suas pontuações, locais de execução e critérios serão divulgados na 

secretaria e na página do IFCH, no Facebook https://www.facebook.com/ifchupf . 

• As tarefas deverão ser executadas pelas equipes inscritas nos locais, nas datas e horários 

determinados, sendo de responsabilidade das equipes o acesso às tarefas. 

• As tarefas solicitadas às equipes serão de natureza: científica, social/ou cidadã, cultural, artística 

e física/lúdica. 

• A pontuação de cada tarefa será divulgada juntamente com a sua descrição.  

• A divulgação do resultado de cada tarefa será feita no IFCH e na página do IFCH no Facebook 

https://www.facebook.com/ifchupf , logo após ao julgamento. 

• Serão permitidos recursos, por escrito e devidamente justificados, quanto ao resultado das 

tarefas. Para solicitação de recursos ou reavaliação de tarefas, o pedido deve ser entregue à 

Comissão Julgadora, no IFCH, até 3 horas após o resultado da tarefa. 

• As equipes/membros que de alguma forma prejudicarem outra equipe e/ou o andamento da 

Gincana de alguma forma, sofrerão penalidades: desde a perda de pontos até a desclassificação, 

ficando tais decisões a critério da Comissão Julgadora. 

 

5. Premiação e divulgação dos resultados 

• A pontuação final de cada equipe será composta pelo somatório de todos os pontos obtidos na 

realização das tarefas. 

• Em caso de empate no resultado final, o critério para desempate será a pontuação em tarefa 

extra. 

• Serão premiadas as três equipes com maior soma de pontuação total,  conforme a classificação: 

1º lugar – Um notebook – oferecido pela UPF. 

2º lugar – valor de $800,00 – oferecido pelo Diretório Central de Estudantes (DCE). 

3º lugar – caixa surpresa – oferecida pelos apoiadores da Gincana. 

• O resultado final será divulgado no dia 21 de outubro, com a entrega da premiação. 

• Todas os integrantes das equipes receberão certificado de 40 horas. 

 

https://www.facebook.com/ifchupf
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6. Comissão Organizadora/Julgadora 

• As Comissão Organizadora/Julgadora desta Gincana é composta por 8 docentes do IFCH, 

representado os Cursos da Unidade, a Direção; as Coordenações de Áreas, de Extensão e de 

Pesquisa;  2 Funcionários e um Discente, indicado pela Direção, representando os estudantes, 

sendo que esse não poderá participar de nenhuma equipe. 

São eles:  

1. Ma. Carina Tonieto – Curso de Filosofia – representante docente 

2. Ma. Dirce Tatsch – Curso de Psicologia – representante docente 

3. Dr. Edison Casagranda – Curso de Filosofia  – Diretor do IFCH 

4. Dra. Gisele Benck de Moraes – Curso de Letras – representante docente 

5. Dra. Gizele Zanotto – Curso de História – Coordenação de Pesquisa do IFCH 

6. Me. Glauco Ludwig Araújo – Área de Ciências Sociais - – representante docente 

7. Ma. Josete Stoco – Curso de Secretariado Executivo – representante docente 

8. Dra. Luciane Sturm – Curso de Letras – Coordenação de Extensão IFCH 

9. Lisiane Badin - Funcionária 

10. Gunnar Trindade – Funcionário 

11. Renata Andreolla – PPG Letras – representante discente 

 

7. Das disposições gerais 

 

• Não caberá recurso do resultado final, visto que é consequência do somatório do resultado de 

cada tarefa. 

• Casos omissos a este regulamento serão avaliados e decididos pela Comissão 

Organizadora/Julgadora. 
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