COORDENAÇÃO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

EDITAL 001/2013
VI GINCANA SÓCIO-CULTURAL PROMOVIDA PELO CURSO DE CÊNCIAS
CONTÁBEIS
A Coordenação do Curso de Ciências Contábeis realizará a VI Gincana SócioCultural do Curso de Ciências Contábeis, com o tema: “A SOLIDARIEDADE COMO
INSTRUMENTO PARA A CIDADANIA”, no dia 14 de setembro de 2013
(sábado), com início às 8h e encerramento às 17h, nas dependências da Faculdade
Cathedral.
A Gincana tem por objetivo maior promover um relacionamento agradável entre
os acadêmicos, de modo a favorecer a integração, o coleguismo, o conhecimento mútuo
e apresentar-se como mais um instrumento de avaliação destes, além de promover a
participação e o envolvimento em atividades que venham a contribuir com a
comunidade local.
A Gincana também visa provocar reflexão e mudança de atitude, no sentido de
ampliar o conhecimento sobre o tema, discutir causas e consequências das atividades do
profissional contábil, contribuindo para despertar sobre as responsabilidades nas quais o
acadêmico estará se deparando no seu futuro profissional.
DAS INSCRIÇÕES:
1. Será feita a solicitação e confirmação de inscrição das equipes através do
Anexo I, disponibilizado neste edital, no período de 05/09/13 a 10/09/13, sendo
que o formulário deverá ser entregue na Coordenação do Curso.
2. Cada equipe deverá inscrever no mínimo 15(quinze) e no máximo 30(trinta)
pessoas, sendo todos acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis. As equipes
poderão ter alunos de uma mesma turma, ou de turmas diferentes.
3. Cada equipe deverá apresentar, entre os inscritos, um(a) professor(a) do Curso
de Ciências Contábeis para compor a equipe. Este terá responsabilidade solidária
com o Coordenador da Equipe e não poderá fazer parte da Coordenação
Organizadora.
4. Será admitida a presença, em cada equipe, de até 5(cinco) convidados, além do
número de inscritos constantes do item 2. Entre esses poderá fazer parte até
2(dois) professores da Faculdade Cathedral, egressos do Curso de Ciências
Contábeis ou alunos de outros Cursos da Faculdade.
DA ORGANIZAÇÃO:
Cabe a Comissão Organizadora da Gincana:
1. Elaborar e divulgar os Editais e as tarefas;
2. Fornecer o apoio logístico e estrutural para a realização da Gincana.
3. Designar Comissões Julgadoras para avaliação das provas que necessitem de
avaliação específica.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

5. Caso surjam dúvidas ou sugestões por parte das equipes, deverão ser
encaminhadas por escrito para a Comissão Organizadora mencionando o
assunto. A resposta será encaminhada a todos os Coordenadores de Equipes.
DAS IRREGULARIDADES E PUNIÇÕES:
Será penalizada a equipe em que seus integrantes diretos ou indiretos
provocarem desordem, danificarem instalações e equipamentos, devendo a Comissão
Organizadora tomar a providência que julgar necessária.
Não será aceito qualquer ato de desacato, protesto descabido e críticas
caluniosas ou difamatórias à Comissão Organizadora e a qualquer participante da
Gincana.
Caberá a Comissão Organizadora analisar tarefas e recursos, e emitir parecer,
além de punir o integrante e/equipe infratora com: advertência escrita; suspensão a
participação da tarefa; perda dos pontos da tarefa em questão; ou eliminação da
Gincana.
DAS TAREFAS:
A Gincana será constituída por
CONHECIMENTO e RECREATIVAS.

3(três)

tipos:

SOLIDARIEDADE,

A – Provas Antecipadas:
 Prova da Solidariedade
o As equipes terão que arrecadar alimentos, roupas, calçados ou outros
materiais em bom estado de conservação, que serão doados conforme
estipulado nos próximos Editais.
o Estas provas terão seu início no dia 09/09/13.
o O prazo final para entrega de qualquer material será até às 12h do dia
14/09/13.
o A entrega dos itens arrecadados desta prova será na Coordenação do
Curso. Na oportunidade a equipe receberá um comprovante com a
descrição do material doado. A Comissão reservará o total da pontuação
de cada equipe para divulgação no final da Gincana juntamente com a
pontuação das demais tarefas.
 Prova de Conhecimento:
o As
equipes
terão
que
acompanhar
através
do
site
www.professorvilmar.com a publicação dos Editais das provas.
o Esta prova terá seu início a partir do dia 09/09/13 e o encerramento no
13/09/13, às 24h.

B – Provas Recreativas:
 As provas acontecerão no dia 14/09/2013 e serão divididas em:
o Tarefas Especiais – serão divulgadas pela Coordenação na abertura da
Gincana e terão horários predefinidos. Nestas tarefas as equipes terão um
tempo determinado para a sua execução, conforme as regras definidas
para as mesmas.
o Tarefas Relâmpagos – serão divulgadas durante a realização da Gincana
sem qualquer definição prévia de horário, ou seja, a qualquer momento
as equipes serão convocadas para a sua realização.
DA PONTUAÇÃO
A pontuação das provas será informada nos Editais na medida em que vão sendo
publicados.
DA PREMIAÇÃO





Troféu de EQUIPE CAMPEÃ/2013 da VI Gincana Sócio Cultural do
Curso de Ciências Contábeis.
Os alunos do Curso de Ciências Contábeis terão direito a acrescentar em
sua nota do 1º BIMESTRE a seguinte pontuação:
o 1,0 ponto, em cada disciplina em que o aluno(a) esteja
matriculado(a), para os participantes da Equipe Campeã.
o 1,0 ponto, em 2(duas) disciplinas em que o aluno(a) esteja
matriculado(a), para os participantes da Equipe classificada em
2º. Lugar.
o 1,0 ponto, em 1(uma) disciplina em que o aluno(a) esteja
matriculado(a), para os participantes das Equipes classificadas
nas demais colocações.
Certificado de Participação, com carga horária de 20(vinte) horas, para
fins de comprovação como ATIVIDADES COMPLEMENTARES,
sendo que 10(dez) horas como atividades com foco social e 10(dez)
horas como atividades internas.

A COMISSÃO ORGANIZADORA
Professores:
Francislândia Correa de Brito
José dos Santos Dias
Palmira Leão de Souza
Vilmar Antonio da Silva

