
 

 

GINCANA VIRTUAL DO SENJOV 

REGULAMENTO 

 
• DA FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 

O SENJOV – Secretariado Nacional dos Jovens, em parceria com o CONDIN e CONDIR’S, 
promove a CYBER GINCANA, 1ª Gincana Online Nacional, proporcionando de forma 
recreativa diversas provas de socialização, integração e cooperação. 

Tem como principais objetivos: 

– promover nos participantes o espírito de liderança, responsabilidade, capacidade 
organizacional, perseverança e trabalho em equipe; 

– desenvolver nos participantes a pertença de ser mefecista. 

• DAS INSCRIÇÕES 

As equipes deverão realizar sua inscrição entre os dias 14 de junho de 2021 até o horário 
das 23h59 do dia 01/07/2021.  

• DO LOCAL 

Gincana será toda virtual, onde será divulgado no Instagram @mfcjovemnacional todo o 
cronograma das tarefas a serem executadas, haverá tarefas a serem executadas em 
plataformas digitais e/ou aplicativos (google meet, zoom, canal do youtube, etc). É de 
fundamental importância que as equipes fiquem atentas as postagens. 

• DOS COMPONENTES 

A Gincana será disputada por equipes, que só será permitida 1 (uma) equipe por cidade, 
sendo que: 

• Cada equipe deverá inscrever no máximo 30 participantes; 

• A equipe deverá ter um nome e logo para identificá-la; 

• Toda equipe deverá inscrever um responsável que terá contato direto com a comissão 
organizadora e fará parte do grupo no WhatsApp; 

• Cada participante deverá pertencer a somente uma Equipe. 



Os participantes que representarão as equipes durante a gincana deverão estar, durante a 
realização das tarefas e etapas da gincana, devidamente identificados com camiseta ou 
qualquer utensílio que identifique a sua equipe. 

Obs: Em caso de falta de participante no dia da tarefa da gincana, a equipe poderá eleger 
um integrante presente, porém, se a tarefa exigir a presença do que foi escolhido para 
realizar, principalmente nas tarefas ao vivo, a equipe não poderá concluir a tarefa, não 
somando pontos de participação. 

• DAS TAREFAS 

Serão postadas as tarefas para as equipes pelo perfil do Instagram @mfcjovemnacional, 
podendo ter tarefas que antecede a data da abertura da gincana, por isso se faz necessário 
que todos sigam o perfil. 

Não será permitido o auxílio de terceiros que não fazem parte da equipe para realização e 
execução das tarefas, que não tragam expressa essa especificação. 

No dia da realização das tarefas haverá um orientador que explicará e pontuará, bem como, 
anotará as irregularidades que por ventura vierem a acontecer, com auxílio da comissão 
organizadora. 

Cada tarefa terá pontuação e regras específicas conforme orientação do responsável pela 
tarefa da gincana no dia. 

A Comissão Organizadora será autônoma no que se refere à elaboração de outra tarefa, 
caso haja empate após a contagem final dos pontos, visando a determinar a equipe 
vencedora. 

Todas as tarefas da Gincana têm seu cunho voltado para a diversão e integração. Dessa 
forma, a Comissão Organizadora busca criar diferentes situações de competição, 
priorizando o bem-estar de todos acima de qualquer disputa. 

Para as equipes que realizarem a inscrição já segue a primeira tarefa: 

TAREFA PRÉ - GINCANA 
Cada equipe deverá criar um teaser, neles serão exibidos: 
- Apresentação de toda a equipe; 
- Nome da equipe e sua identidade visual; 
- Grito de Paz. 
 
Esse vídeo deverá ser enviado para o e-mail: senjov@mfc.org.br até o horário 
das 23h59 do dia 01/07/2021, no qual será postado no perfil do Instagram 
@mfcjovemnacional para apresentação das equipes.  
 
*Serão observados a criatividade, a quantidade de curtidas, comentários e 
compartilhamentos. 
*Mais informações serão fornecidas durante o período das inscrições no 
Instagram do @mfcjovemnacional. 

mailto:senjov@mfc.org.br


• JURADOS 

O corpo de jurados, para as tarefas que serão exigidos a avaliação dos mesmos, será um 
casal representante de cada CONDIR’s : Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

 

• PROJETOS DESENVOLVIDOS E/OU A SEREM DESENVOLVIDOS  

No ato da inscrição será obrigatório anexar um projeto (no máximo 6 laudas) que os jovens 
desenvolvem, ou irão desenvolver em sua cidade, seguindo os critérios:  

ROTEIRO PARA DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Capa Nome da Equipe, Título do projeto e o Local (cidade) / Estado 
 
Introdução 

Explicar sucintamente como o projeto é/será desenvolvido (atividades 
previstas e modos de realização), contemplando itens como: preparação do 
local onde executa o projeto; aquisição do material permanente; instalação 
dos materiais; acompanhamento e avaliação do desenvolvimento das 
atividades; etc 

 
Justificativa 

Deverá ser informado qual a importância do projeto, expor os principais 
motivos que levaram os jovens a elaborar o respectivo projeto. Demonstrar 
a conexão do projeto com a pertença do MFC. 

 
Objetivos 

Apresentar de forma clara o objetivo geral (O que se quer alcançar com o 
projeto?) e os objetivos específicos do projeto (Em curto prazo, o que o 
grupo quer alcançar com o projeto?) 

 
Metodologia 

Descrever as ações que são desenvolvidas no período de execução do 
projeto. 

 
Orçamento 

Descrever de maneira completa os itens necessários para a devida 
execução do projeto. Especificar em tabela os gastos previstos com 
recursos: equipamentos e material de consumo. 

 

• DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Serão exigidas honestidade, lealdade e firmeza dos membros da equipe. O respeito entre 
os componentes será de suma importância. Brigas ou discussões que perturbem a ordem e 
a segurança dos membros das equipes, resultarão na suspensão e/ou eliminação da equipe. 

A comissão organizadora terá plenos poderes para julgar qualquer fato que aconteça no 
decorrer da Gincana, inclusive os que não constam neste regulamento. 

A comissão organizadora não se responsabilizará por qualquer acidente que venha 
acontecer com os integrantes das equipes em decorrência de cumprir as tarefas, pois as 
mesmas estão participando por livre e espontânea vontade. 


