
 
 

Manual de Orientações Gincana UNIFEBE para os Terceirões 

 

Chegou a Hora! 

 
Atenção Equipe: Antes de começar as tarefas, leia com atenção as orientações. 
 

Em tempos de isolamento social, em razão da pandemia provocada pelo coronavírus 

(Covid-19), a Gincana UNIFEBE para os Terceirões, promove de maneira 

exclusivamente digital, durante 10 dias, uma gincana virtual para alunos dos terceirões 

das escolas de Brusque e região. 

 

Neste manual estão as informações necessárias para que todos tenham sucesso na 

primeira edição virtual da Gincana UNIFEBE para os Terceirões. Esperamos que todos 

aproveitem ao máximo os momentos de aprendizado e superação dos desafios.  

 

 

Sempre que necessário consulte o regulamento da gincana no site oficial, 

https://www.unifebe.edu.br/site/wp-content/uploads/uniedit462020-i.pdf 

As equipes deverão ser formadas por alunos regularmente matriculados no 3º (terceiro) 

ano do ensino médio de 2020, e podem ter no máximo 50 (cinquenta) integrantes.  

Cada equipe deverá ter um professor responsável, um líder e um vice-líder. 

 

Cada aluno poderá participar da Gincana, representando apenas uma única equipe do 

início ao término da Gincana, sob pena de desclassificação. 

 

A pontuação de cada tarefa será divulgada com a prova e seu regulamento. 

 

Em caso de não realização das tarefas dentro dos prazos estipulados, a atividade não 

será computada. 

 

Não será permitido qualquer tipo de atitude ou declaração racista, sexista, homofóbica 

ou outra que possa causar desconfoto ou que venham a manchar a boa imagem de 

alguém ou da instituição. 

 

Dúvidas deverão ser solucionadas pelo líder da equipe com a comissão organizadora da 

gincana, por meio do grupo de WhatsApp. 

 

Estão previstas atividades, como: criação de vídeos, fotos, desenhos, advinhações, quiz 

com perguntas e respostas.  

 

Gostaríamos de recomendar-lhes alguns pontos, seguem eles: 

https://www.unifebe.edu.br/site/wp-content/uploads/uniedit462020-i.pdf


 
 

Todos devem participar de suas residências, será uma gincana 100% virtual. Os meios 

utilizados serão, o Site da Gincana, Google Meet e WhatsApp.  

Não será necessário e não recomendamos sair de casa para a realização das provas. O 

objetivo é explorar as tecnologias disponíveis, para que elas sejam realizadas pelos 

participantes, cada um de sua residência.  

Fiquem atentos às datas e aos horários de início e término das provas. 

É de responsabilidade dos líderes de cada equipe a ampla divulgação e organização das 

distribuições de tarefas.  

As provas serão lançadas e disponibilizadas, diariamente, por volta das 15h, no site oficial 

da Gincana UNIFEBE. 

A descrição e a regulamentação das provas, suas pontuações e critérios serão divulgadas 

no lançamento de cada prova. 

É de responsabilidade das equipes o acesso ao site da Gincana e ao grupo de WhatsApp 

para que se mantenham informados quanto às provas e demais orientações.  

Vocês irão necessitar de um celular com câmera para gravar pequenos vídeos e fotos; 

além de fazer pesquisas on-line; 

Os professores responsáveis pelas equipes são convidados pelos estudantes a participar a 

distância, podendo auxiliá-los quando houver necessidade;   

Desejamos uma boa gincana e contamos com o engajamento de todos 

nas atividades! 

 

Para entrar no clima, é hora de explorar a criatividade da equipe  

 

Vamos ao primeiro desafio:  

- Cada equipe deverá criar um avatar em formato digital. O líder 

será responsável por enviar a arte até sexta-feira, dia 4/12, às 22h, 

no grupo do WhatsApp. Além disso, a equipe deverá criar um 

perfil público no Instagram com o nome inscrito na competição, 

e a foto do perfil deverá ser o avatar produzido.  

Na segunda-feira, dia 7 de dezembro, serão lançadas as primeiras 

provas da Gincana. Aguardem!! 
   


