
REGULAMENTO DA I GINCANA DA ADMINISTRAÇÃO 

Das disposições gerais 

Art.1º. Este documento regulamenta a I GINCANA DA ADMINISTRAAÇÃO, a 

ser realizada no período de 24/08/2015 a 09/09/2015. 

Parágrafo único. A gincana terá início às 14h horas do dia 24/08/2015, e 

encerrar-se-á no dia 09/09/2015 a partir das 19 horas na Afuris. 

Art. 2º. A gincana tem por objetivo estimular o estudo de conteúdos 

relacionados a Administração, e proporcionar um momento de aproximação, 

integração, recreação e diversão entre os estudantes. 

Art. 3º. A gincana será promovida pelo Diretório Acadêmico de Administração, 

juntamente com líderes das turmas e professores da URI, campus Santiago. 

Art. 4º. Todos os desafios da gincana possuirão caráter informativo e 

recreativo, sendo elaborados de acordo com critérios que valorizem o espírito 

de equipe, criatividade, organização e conhecimento dos participantes. 

Art. 5º Todos os participantes da gincana estão sujeitos às condições deste 

documento. Não serão aceitas alegações de desconhecimento do 

Regulamento. 

Art. 6º. A comissão julgadora será formada por docentes da instituição. 

Parágrafo único: Alterações e fatos não dispostos no regulamento serão 

analisados pela organização e suas decisões serão encaminhadas aos 

representantes de cada equipe. 

Das equipes 

Art. 7º. Cada equipe deve ser composta por no mínimo 10acadêmicos 

representando uma turma, regularmente matriculados no curso de 

Administração. 

Parágrafo primeiro: cada equipe deve ter um professor como membro. 

Art. 8º. Cada equipe indicará um líder, que deverá representá-la, perante a 

comissão organizadora, nos mais variados momentos do evento. 

Parágrafo primeiro. É de responsabilidade do líder a organização e distribuição 

das provas para sua equipe, assim como a divulgação deste Regulamento. 



Parágrafo segundo. Somente os líderes das equipes terão acesso à Comissão 

Organizadora, para dirimir dúvidas. 

Art. 9º. Cada equipe escolherá, obrigatoriamente, um nome para designá-la. 

Art. 10º. As equipes poderão confeccionar camisetas, ou qualquer outro objeto 

de propaganda, e adotar grito de guerra, desde que não haja vinculação 

político-partidária, nem ofensas às demais equipes concorrentes. 

Parágrafo único. A inobservância ao disposto neste artigo implicará o 

afastamento, pela comissão organizadora, da equipe infratora. 

 

Das inscrições 

Art. 11º. As inscrições das equipes serão realizadas no período de19 A 21 de 

agosto. 

Art. 12º. A ficha de inscrição da equipe (ANEXO I) deve ser entregue a algum 

membro do Diretório Acadêmico de Administração. 

 

Das provas e pontuação 

Art.13º. A gincana consistirá em dois tipos de desafios: 

ETAPA I – DESAFIOS PRÉVIOS – As tarefas serão informadas aos líderes de 

cada equipe a qualquer momento a partir do dia 24/08/2015. 

ETAPA II – DESAFIO FINAL – O desafio final consistirá em perguntas 

relacionadasà Administração, conhecimentos sobre a Universidade e 

conhecimentos gerais. 

Art. 14º. As equipes deverão apresentar-se no dia 09/09/2015 até as 19h15min 

(dezenove horas e quinze minutos) com todos os participantes da equipe, 

valendo 50 pontos para as equipes pontuais. Após esse horário as equipes não 

receberão pontos pela chegada. 

Art. 15º. No encerramento das atividades da gincana será verificado se todos 

os integrantes da equipe estão presentes, caso algum integrante esteja 

ausente, a equipe será penalizada com 05 pontos a menos para cada 

integrante ausente.  

 



Da premiação 

Art.16º. A premiação da I Gincana da Adm será efetivada à(s) equipe(s) que na 

somatória de todas as provas, obtiverem a maior pontuação. 

Art. 17º. Em caso de empate, a equipe vencedora será aquela que obtiver 

melhor desempenho individual no desafio final. 

Art. 18º. Serão premiadas todas as equipes. 

Parágrafo único. As premiações serão divulgadas no dia 09/09/2015. 

Penalizações e Proibições 

Art. 19º. A equipe cujos integrantes não se mantiverem organizados durante o 

encerramento da gincana no dia 09/09/2015 poderá ser punida em até 100 

pontos. 

Art. 20º. Em caso de desavenças entre as equipes participantes durante a 

gincana, as mesmas poderão ser punidas de acordo com a avaliação da 

Comissão Organizadora. 

Art. 21º. A equipe que agir dolosamente em prejuízo de outra equipe 

concorrente ou cometer qualquer infração às leis que regem os cidadãos, 

envolvendo direta ou indiretamente os componentes das equipes, poderá ser 

penalizado na sua pontuação ou até mesmo ser eliminada da competição, de 

acordo com avaliação da Comissão Organizadora. 

Art. 22º. Situações não constantes neste regulamento que vierem a ocorrer 

serão verificadas pela Comissão Organizadora tendo em vista a melhor 

solução. 

  

  

  

 

 

 

 

 



REGULAMENTO DA I GINCANA DA ADM 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE 

Nome da equipe: ___________________________Cor________________ 

Semestre_________Líder da equipe: ______________________________ 

INTEGRANTES 

NOME TELEFONE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


