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Regulamento sobre as normas gerais da II gincana 

“ShowInfo” que compõe a III Semana de Informática e I 

Semana da Administração do Instituto Federal de Minas 

Gerais - Campus São João Evangelista. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1° Este Regulamento dispõe sobre a organização da II gincana “ShowInfo” a realizar-se no dia 27 de 

setembro de 2018, às 14:45 horas no Teatro “Zé Passarinho” como parte integrante das atividades da III 

Semana de Informática e I Semana da Administração do Instituto Federal Minas Gerais (IFMG) – 

Campus São João Evangelista (SJE).  

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2° A gincana é uma competição de caráter amigável, sem fins lucrativos, organizado pela Comissão 

da Semana da Informação e Administração com o objetivo de ter um momento de descontração e 

discussões acerca de temas importantes sobre conhecimentos gerais, entendendo que a competição 

promove nos estudantes, a criatividade, a capacidade de trabalho em equipe e a habilidade de resolver 

problemas em um tempo determinado.  

 

DO PÚBLICO-ALVO 

 

Art. 3° Poderão participar da gincana os estudantes do Curso Técnico em Informática, do Curso Técnico 

em Manutenção e Suporte em Informática, do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação e do 

curso Bacharelado em Administração do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista. 
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DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

 

Art. 4° As equipes devem ser compostas de três a cinco estudantes da mesma turma ou de turmas 

distintas, respeitando o público-alvo, conforme disposto neste Regulamento.   

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 5º As inscrições serão realizadas na Sala da Coordenação do Curso Técnico em Informática, 

localizada no Prédio II do Campus SJE. Para a realização da inscrição é necessário à apresentação do 

comprovante de inscrição da III Semana de Informática e I Semana da Administração.  

Art. 6° No momento da inscrição é necessário que um dos integrantes de cada equipe especifique o nome 

dado ao grupo para sua identificação durante as gincanas, além dos nomes dos membros da equipe e o 

nome do líder da equipe.  

Art. 7º A Comissão Organizadora deferirá sobre os nomes, podendo solicitar alteração dos nomes em 

caso de julgar que o nome faz apologia ao preconceito, pornografia, ou representa ofensa de qualquer 

espécie.  

 

Art. 8º A gincana deve possuir, no máximo oito equipes. 

 

Art. 9º Finalizadas as inscrições, caso ultrapasse o número máximo de competidores (oito equipes), será 

feito um sorteio, com a presença dos lideres, para a definição das equipes participantes.  
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DAS DATAS 

Art. 10º As datas estão descritas conforme quadro a seguir: 

Período de Inscrições De 20/09/2018 a 25/09/2018. 

Homologação das inscrições 26/09/2018. 

Dia e horário gincana 27/09/2018 – Horário: 14:45 h às 18h.  

Local Teatro “Zé Passarinho”. 

Premiação 28/09/2018. 

 

DAS PROVAS 

 

Art. 11° As perguntas que compõe a gincana serão sobre os temas de conhecimentos gerais com níveis 

variados de dificuldade. 

Art. 12° Os participantes terão a sua disposição apenas uma mesa, microfone e placas com as alternativas 

correspondentes as respostas das perguntas. 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 13° As equipes vencedoras receberão medalhas de acordo com ordem de colação, sendo premiadas 

apenas as três primeiras colocações (Bronze, Prata e Ouro). Cabendo aos finalistas, o primeiro lugar, um 

prêmio extra de um lanche para todos os membros da equipe. 
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DAS REGRAS 

 

Art. 14º Teremos quatro rodadas, sendo a primeira com as oito equipes, a segunda com as quatro equipes 

vencedoras da primeira etapa, a terceira com as duas equipes perdedoras da segunda etapa e a quarta 

rodada com as duas equipes vencedoras da segunda etapa. 

 

Art. 15º Começaremos fazendo o sorteio das chaves para as escolhas dos confrontos. 

 

Art. 16º  Cada confronto terá cinco perguntas que serão revessadas entre as equipes, sendo que o direito 

de inicializar será da equipe que primeiro pegar o sino e tocar.  

 

Art. 17º A cada pergunta haverá um rodízio dos membros da equipe que seguirá a numeração dos crachás 

previamente numerados e distribuídos entre os mesmos. 

 

Art. 18º Neste momento a equipe deverá escolher uma questão, o animador irá ler o enunciado.  

 

Art. 19º Será mostrado às alternativas para a escolha da resposta pelo respondente decorrente os dez 

segundos. 

 

Art. 20º Neste prazo o respondente poderá consultar todos os membros da equipe. 

 

Art. 21º A resposta deverá ser escolhida através das placas disponibilizadas e falada pelo respondente da 

equipe no microfone para o animador.  

 

Art. 22º Não serão aceitas respostas de outros membros da equipe que não seja do respondente. 

 

Art. 23º Logo em seguida o animador irá mostrar a resposta correta.  
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Art. 24º Se o respondente tiver acertado será contabilizado ponto para a sua equipe e o respondente da 

equipe adversária levará uma “tortada na cara”. Caso contrário, o ponto irá para equipe adversária e quem 

respondeu errado levará uma “tortada na cara”.  

 

Art. 25º Todos os membros da equipe deverão estar dispostos a pagar a prenda (“tortada”) sob pena de ter 

sua equipe desclassificada. 

 

Art. 26º A “tortada na cara” deverá ser efetivamente no rosto, não podendo usar de força com intenção de 

machucar o colega, com penalização para quem a fizer. 

 

Art. 27º A equipe vencedora deste confronto é a equipe que fizer mais pontos e avançar nas chaves. 

 

Art. 28º Assim o processo se repete para duas novas equipes. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 29° Eventuais omissões deste Regulamento serão sanadas pela Comissão Organizadora.  

 

 

 

São João Evangelista, 17 de setembro de 2018. 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 


