
 

UNIVERSIDADE DE GURUPI 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

COMISSÃO DE EVENTOS 

 

REGULAMENTO DA 1º GINCANA CIENTÍFICA DO CURSO DE ENFERMAGEM - 

 

O Curso de Enfermagem da Universidade de Gurupi – UnirG, por meio da 

Comissão de Eventos e Divulgação, torna público o Regulamento da 1º Gincana 

Científica do Curso de Enfermagem, a qual acontecerá durante a 12º Semana de 

Enfermagem da UnirG (SENFUG) que será realizada entre os dias 17 a 24 de maio 

de 2019. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

A gincana científica trata de uma competição de caráter sociocultural comunitário com 

provas que envolvem inteligência, conhecimento, perseverança, organização e 

trabalho em equipe. A execução das provas exigirá das equipes o desenvolvimento 

de habilidades e competências do curso de enfermagem, criatividade e um trabalho 

de cooperação entre um grupo de pessoas com mesmo objetivo. A gincana será 

realizada no dia 18 de maio, das 7:00 às 12:00 e a partir das 17:00, conforme 

cronograma em anexo. 

 

2 DAS EQUIPES 

 

2.1 Cada equipe deverá conter no mínimo 10 participantes e no máximo 15 

participantes. Para a constituição da equipe é obrigatório que as equipes apresentem 

os seguintes requisitos: 

 

a) Até 5 alunos do mesmo período do curso; 

b) No mínimo 5 alunos de períodos diverso do mesmo curso; 

c) Formar torcida organizada (quantitativo livre); 

d) 1 professor convidado pela equipe; 

e) Alunos do Ensino Médio Regular e/ou Ensino Médio Técnico (mínimo 1 aluno). 

 



 

2.2 Os alunos do Ensino Médio Regular ou Ensino Médio Técnico deverão compor a 

equipe participando da torcida organizada. As equipes inscritas serão pontuadas 

proporcionalmente ao número de alunos de que trata a alínea “e” do item 1. 

 

2.3 Cada equipe terá um professor como responsável. Este deverá ser convidado pela 

equipe que pretende se inscrever na gincana. É obrigatório que seja um dos 

professores do quadro do curso de enfermagem. Cada professor poderá participar de 

apenas 1 equipe. 

 

2.4 Cada equipe deverá ser identificada pelo nome do professor convidado e por 

esquema de cores, onde cada uma definirá, no ato de inscrição, sobre a cor que 

pretendem usar. Por exemplo: Equipe Rosa Chiclete – Professora Denise de 

Alcântara. 

 

2.5 As equipes deverão organizar a melhor forma de se identificarem com as cores 

escolhidas. Fica livre o uso de camisetas, faixas, bandanas, crachás e etc., desde que 

possam estar todos identificados como membros de uma mesma equipe. 

 

2.6 É proibido aos membros se inscreverem em mais de uma equipe. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 Cada equipe deverá retirar a ficha de inscrição no site http://unirg.edu.br/semana-

enfermagem-menu.html, preencher e entregar na Coordenação do  Curso de 

Enfermagem até o dia 13 de maio de 2019  às 21:00 horas. 

 

3.2 A ficha deverá ser corretamente preenchida, devendo constar o nome de todos os 

membros da equipe, a identificação do líder e vice-líder e do professor responsável. 

Exceto os alunos convidados do ensino médio que poderão ser identificados para 

pontuação no dia da gincana. 

 

3.3 Todos os membros da equipe, exceto os alunos de ensino médio convidados, 

deverão estar inscritos na 12º SENFUG. 

 

http://unirg.edu.br/semana-enfermagem-menu.html
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3.4 Após feita a inscrição não serão aceitos inclusões de nomes de membros. 

 

4 DAS PROVAS 

 

4.1 As provas acontecerão no dia 18 de maio de 2019 e serão divididas em duas 

etapas. A primeira com início às 7:30 e término às 12:00. A segunda etapa iniciará às 

17:00, após os minicursos que integram o cronograma da SENFUG. Ambas as etapas 

no campus I da UnirG. 

 

4.2 O líder de cada equipe deverá designar, no momento da prova, quais dos 

membros deverão executá-las. Caberá a comissão organizadora definir o número de 

participantes por prova, que será divulgado antes de iniciar a mesma. 

 

4.3 As provas do evento seguem abaixo listadas: 

 

4.3.1 Prova de Procedimentos: o objetivo da prova é testar as habilidades e 

competências dos membros da equipe. Serão sorteados, minutos antes da realização 

da prova, procedimentos de enfermagem a serem executados pelas equipes. Os 

procedimentos deverão ser executados consoante com a  descrição bibliográfica ou 

em consonância com a descrição respeitando a técnica correta. A equipe que 

conseguir finalizar a prova em menor tempo e com menor número de erros/falhas 

técnica torna-se a vencedora desta. O tempo máximo de realização da prova será de 

20 minutos por equipe. 

 

4.3.2 Quizz Científico: o objetivo  deste ou desta prova é testar o conhecimento dos 

membros da equipe quanto as seguintes disciplinas: Anatomia Humana, História da 

Enfermagem, Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem e Urgência e Emergência. 

Os participantes se enfrentarão em um quiz com perguntas acerca desses assuntos 

elaborados previamente pela comissão organizadora. A comissão designará um 

mediador que fará a leitura das perguntas às equipes e aquela que acionar o sinal 

sonoro primeiro obtém o direito de responder. Se a resposta estiver correta, o 

participante deverá fazer uma marca com tinta no rosto do oponente e a equipe 

pontua. Torna-se vencedora desta prova a equipe que tiver maior pontuação ao final 

do quiz. 



 

 

4.3.3 Olhos Vendados: O objetivo desta prova é desenvolver o trabalho em equipe. 

Antes de iniciar a comissão apresentará os recursos de prova e, posteriormente, 

vendará os olhos do executor para que ele acerte o alvo. Entretanto, ele não poderá 

realizar esta prova sozinho, dependerá da equipe inteira que irá norteá-lo quanto ao 

trajeto que deverá ser seguido até o alvo. A equipe vencedora será a que conseguir 

acertar o alvo em menor tempo. Tempo máximo de prova: 20 minutos por equipe. 

 

4.3.4 Mímica: O objetivo desta prova é testar habilidades e competências, 

conhecimento, criatividade e desenvolver o trabalho em equipe. O executor da prova 

deverá retirar de dentro de um recipiente um cartão com determinadas informações 

relacionadas às disciplinas de Anatomia Humana, História da Enfermagem, 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem e Urgência e Emergência. Após leitura 

silenciosa e sem expressão labial, deverá executar mimicas para que a sua equipe 

consiga adivinhar a informação contida no cartão. A equipe que, ao final da prova, 

tiver maior número de acertos vencerá a prova. Tempo máximo para execução da 

prova será 5 minutos por cartão.  

 

4.3.5 Grito de Guerra e uniformização: o objetivo desta prova é testar a criatividade e 

desenvolver o trabalho em equipe. Cada equipe deverá compor seu próprio grito de 

guerra que será apresentado no dia das provas (18 de maior de 2019). Além do grito 

de guerra as equipes deverão estabelecer sua uniformização. Todas as equipes que 

apresentarem grito de guerra e uniformização completa pontuarão.  

 

4.3.6 Convidados de honra: o objetivo desta prova é promover e divulgar o curso de 

enfermagem, bem como demonstrar ao convidado algumas atribuições de 

enfermagem. Todas as equipes deverão apresentar no mínimo 1 convidado de honra 

e serão pontuados proporcionalmente ao número de convidados. Portanto, quanto 

mais convidados mais pontos poderá ganhar. 

 

4.3.7 “Aulão de Ritmos”: o objetivo desta prova é promover a integração entre todos 

os participantes da gincana. Para pontuar basta participar. A comissão organizadora 

verificará a presença dos membros da equipe durante a aula. É facultativo ao 



 

convidado de honra participar desta prova que acontecerá às 17 horas, após os 

minicursos da SENFUG. 

4.4 A equipe que não comparecer ao local da execução das provas no horário 

marcado neste regulamento receberá nota zero para a prova em questão. Não serão 

admitidos atrasos para as equipes participantes. 

 

4.5 Poderão ser realizadas provas surpresas durante a gincana. O comparecimento 

às provas surpresas é de responsabilidade da equipe. O não comparecimento 

resultará em nota zero referida prova. 

 

5. DOS JURADOS E SUAS DECISÕES  

 

5.1 As tarefas serão julgadas por um corpo de jurados formado pela comissão 

organizadora, servidores e professores do curso. Suas decisões são independentes 

e soberanas, não podendo sofrer interferência de nenhuma forma.  

 

5.2 A equipe que se sentir prejudicada de alguma forma durante a realização da tarefa, 

deverá registrar por escrito a reclamação e entregar para a comissão organizadora. 

Todos os pedidos de recurso serão analisados e julgados pelos jurados. 

 

6 DAS PENALIDADES 

 

6.1 São passiveis de punição todos aqueles que, direta e indiretamente ligados à 

gincana provoquem distúrbios ou tentem desvirtuar as finalidades da mesma, 

apresentando protestos agressivos ou ofensivos, críticas difamatórias, ou outros atos 

que tumultuem a organização do evento ou em casos que a comissão entender ser 

passível de punição, sob pena de advertência, perda de pontos e exclusão.  

 

6.2 Nenhuma equipe deverá ter atitudes desrespeitosas para com outra equipe ou 

qualquer ato que provoque atrito ou desavença. A equipe que descumprir esta regra 

será penalizada com perda de pontos a ser decidida pela Comissão Organizadora. 

 



 

6.3 Casos de violência e agressão, verbal ou física, resultarão na exclusão sumária 

dos membros de cada equipe envolvidos, perda severa de pontos e restrição a 

participação nas provas, a serem decididos pela comissão. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

7.1 Os professores integrantes das equipes poderão auxiliar em toda e qualquer 

tarefa, excetuando os casos em que a tarefa dispor o contrário.  

 

7.2 Cada equipe deverá ter o seu mascote. O mascote deverá estar presente e 

caracterizado durante toda a gincana. O mascote será avaliado quanto à originalidade, 

criatividade e interação com sua equipe.  

 

7.3 Todas as equipes deverão respeitar os seus adversários e o regulamento da 

gincana. Nosso objetivo é promover um ambiente de cooperação e competição sadia. 

 

7.4 Os integrantes da Comissão Organizadora e Julgadora não poderão aceitar 

convites para participar das equipes e zelarão pelo sigilo das provas.  

 

7.5 Casos não previstos neste documento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora do evento, em especial pelos integrantes da subcomissão de tarefas.  

 

7.5 Vencerá a 1º Gincana da SENFUG a equipe que somar o maior número de pontos.  

 

7.6 Em caso de empate será lançada tarefa adicional para as equipes que estiverem 

empatadas, sucessivamente, até que haja uma vencedora.  

 

7.7 A Tabela com a pontuação de cada prova encontra-se no Anexo 1 deste 

regulamento. 

 

7.8 A equipe vencedora receberá um prêmio surpresa. 

 

 

 



 

 

Gurupi, 29 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 

    
Denise Soares de Alcântara 

Coordenadora do Curso de Enfermagem 
 
 
 

 
 
 

 
Marcineide Brito 

Presidente da Comissão de Eventos e Divulgação do Curso de Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

 

TABELA DE PONTOS 

 

Nº PROVA PONTOS POR  

QUESTÃO 

PONTUAÇÃO 

TOTAL 

1 Constituição da equipe  10 

2 Prova de Procedimentos  10 

3 Quiz Científico 01 10 

4 Olhos Vendados  10 

5 Mimica 01 10 

6 Aula de Ritmos  10 

7 Convidado de Honra 01 Sem limite 

8 Grito de Guerra e Uniformização  10 

9 Mascote  10 

10 Prova Surpresa 10 Sem limite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II  

 

CRONOGRAMA DA GINCANA 

 

DATA AÇÃO HORÁRIO 

29/04/2019 Início das inscrições das equipes 13hs às 21hs 

13/05/2019 Encerramento das inscrições das equipes 21hs 

18/05/2019 Início das provas 7:30 - 8:00 

18/05/2019 Aulão de Ritmos 17hs 

24/05/2019 Divulgação do Resultado e Premiação  20 hs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo III 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Líder:______________________________________________________________ 

 

Vice – Líder:________________________________________________________ 

 

Cor da equipe:______________________________________________________ 

 

Professor :_________________________________________________________ 

 

Membros da equipe:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Membros da torcida organizada: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


