A I Gincana solidária que faz parte da programação do Minas Láctea 2021, a partir da
indicação de tarefas previamente definidas pela Coordenação.
A proposta da Gincana é a integração, a solidariedade, a responsabilidade social e o
desenvolvimento de ações em grupo.
Comissão Organizadora:
Carlos Mário Paes Camacho; Carolina Carvalho Ramos Viana;
Claudety Barbosa Saraiva; Elisângela Michele Miguel; Eloá Correa de Souza;
Nelson Tenchini de Macedo; Sônia Borges; Valdeane Dias Cerqueira

REGULAMENTO GERAL
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Este Regulamento geral dispõe sobre a organização da I Gincana Solidária da
EPAMIG/ILCT, elaborado pela Comissão Organizadora. A Gincana é uma das
atividades previstas na programação do Minas Láctea 2021, que acontecerá de
forma online e tem como objetivo promover ações para engajar os estudantes
do curso técnico em leite e derivados e estimular o entretenimento em tempos
em que o distanciamento social se faz necessário.

1.2 Todos os participantes da gincana estarão sujeitos às condições deste
regulamento. Será dada publicidade do referido documento na página oficial
do Evento Minas Láctea 2021, além de ser encaminhado nos grupos de

WhatsApp dos estudantes para que todos tenham acesso às regras da gincana.

2. DO EVENTO
2.1

A I Gincana Solidária da EPAMIG/ILCT- Minas Láctea 2021- será uma disputa
que terá o objetivo de exercitar a solidariedade dos estudantes do curso
técnico em leite e derivados; bem como promover a integração entre as
turmas e a sociedade. Sendo assim, a participação dos alunos valoriza a
formação comprometida com a cidadania que fomenta igualmente a
importância para o exercício profissional. A disputa terá início no dia 14 de
junho de 2021 e término no dia 15 de julho de 2021(Grande final).

3. DA DURAÇÃO DA GINCANA
3.1

A Gincana será realizada no período de 14/06/2021 a 15/07/2021. Sendo as
inscrições das equipes no período de 27/05/2021 a 08/06/2021.

4. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
4.1

Para a realização do evento, instituiu-se uma Comissão Coordenadora
formada por membros do Corpo docente da EPAMIG/ILCT, sendo: Claudety
Barbosa Saraiva, Carlos Mário Camacho, Eloá Correa de Souza, Nelson
Tenchini e Sônia Borges, responsáveis por gerenciar, organizar e promover
as atividades referentes à Gincana.

4.2

A Comissão coordenadora da Gincana em conjunto com a Comissão
organizadora do Congresso Nacional de Laticínios (Carolina Carvalho
Ramos Viana, Elisângela Michele Miguel e Valdeane Dias Cerqueira) tomará
decisões referentes a todos os aspectos do desenvolvimento da Gincana,
podendo inclusive desclassificar qualquer equipe que, notadamente, venha
a prejudicar o andamento do evento.

5. PÚBLICO-ALVO
5.1

Estudantes do Curso Técnico em Leite e Derivados, da EPAMIG/ILCT.

6. PERÍODO DE DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÃO
6.1

Período de inscrição: 27/05/2021 a 08/06/2021.

6.2

Link de inscrição: https://forms.gle/Lvnvezr8V7NpzsFp9

6.3

Instagram e página oficial do evento.

7. DOS PARTICIPANTES
7.1

As equipes deverão ser compostas por 5 estudantes, podendo ser de
módulos diferentes.

7.2

Inscrições de equipes com número de estudantes diferente do item 7.1 não
serão processadas.

7.3

Cada equipe elegerá um líder (Será solicitado o nome do líder no ato da
inscrição).

7.4

Funções do líder:
7.4.1

servir de intermediário entre a equipe e a Comissão Organizadora
(Toda comunicação entre a Comissão Organizadora e as equipes será
efetuada somente por meio dos líderes.);

7.4.2

comunicar as tarefas, datas, horários e locais de entrega aos demais
membros de sua equipe;

7.4.3
7.5

exigir o cumprimento das regras e tarefas.

Todos os participantes que se inscreverem, automaticamente, aceitam o
regulamento da I Gincana Solidária da EPAMIG/ILCT.

8. DAS TAREFAS
8.1

A Gincana Solidária será composta por tarefas solidárias e atividades
interativas e conhecimento.

8.2

As tarefas solidárias consistirão na arrecadação de alimentos não perecíveis
e vaquinhas online (https://www.vakinha.com.br/).

8.3

Os alimentos não perecíveis deverão ser doados para instituições
filantrópicas localizadas na cidade dos membros das equipes e no ato da
doação deverão ser pesados e os registros deverão ser realizados (fotos,
vídeos e comprovantes da instituição) e enviados à comissão da Gincana
para proceder a validação.

8.4

No ato da doação, a equipe deverá usar máscaras e atender a todos os
protocolos de segurança em função da Covid-19. A equipe que não atender
a esse protocolo será automaticamente desclassificada.

8.5

As vaquinhas online serão realizadas por meio da plataforma de doaçõeshttps://www.vakinha.com.br/.

8.6

Ao se inscreverem na plataforma de doações, os objetivos devem ser
descritos de forma clara e objetiva.

8.7

Os dados da instituição filantrópica que será agraciada com o recurso
arrecadado serão colocados no momento da inscrição.

8.8

Todo valor arrecadado será destinado diretamente para a instituição
filantrópica.

8.9

Serão listadas pela coordenação da gincana intuições filantrópicas que se
destacam pelo trabalho em prol da sociedade com boas práticas de gestão
e transparência.

8.10

Todas as instituições passíveis de receberem o recurso arrecadado serão
avaliadas no que diz respeito a transparência e idoneidade.

8.11

As equipes poderão indicar instituições filantrópicas para a coordenação da
gincana, mas não significa que será escolhida.

8.12

As equipes disponibilizarão os links para as doações nas redes sociais e em
outros canais de comunicação que desejarem.

8.13

As tarefas e regras serão divulgadas por meio de mídias digitais, sites do
evento – Minas Láctea 2021.

8.14

Será realizada uma reunião, via Google Meet (10/06/2021) com as equipes
inscritas para apresentação do regulamento e tarefas a serem cumpridas.

9. DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
9.1

Caso alguma equipe queira denunciar alguma irregularidade ou algum
comportamento que julguem inadequado, deverá enviar um recurso, para
o e-mail- gincanasolidaria@epamig.br-, identificando o motivo e o
momento do ocorrido.

9.2

Serão exigidas honestidade, solidariedade e lealdade dos membros da
equipe somando ao espírito competitivo saudável. Ressaltamos que o
respeito e a gentileza são preceitos essenciais para o bom andamento da
gincana. Palavras ofensivas, brigas ou discussões que perturbem a ordem e
a segurança dos membros das equipes ou de alunos e seus familiares,
resultarão na suspensão e/ou eliminação da equipe.

9.3

Casos de desrespeitos entre os integrantes das equipes ou à Comissão
Organizadora serão julgados por esta comissão.

9.4

Não será permitido qualquer tipo de propaganda de cunho político
partidário, atitudes ou declarações racistas, sexistas, homofóbicas ou outras
que possam causar desconforto ou que venham a manchar a boa imagem
de alguém ou da EPAMIG/ILCT.

9.5

A comissão organizadora analisará qualquer tipo de irregularidade
referente às atividades exigidas que aconteçam durante o período
da gincana.

10. DO RESULTADO E DA PREMIAÇÂO
10.1

A Gincana Solidária consiste no cumprimento, pelas equipes participantes,
de tarefas às quais serão atribuídas pontuações específicas. Será
considerada vencedora a equipe que obtiver, no somatório geral de todas
as tarefas, a maior pontuação.

10.2

A divulgação do resultado da Gincana acontecerá no dia 15/07/2021, último
dia do Minas Láctea, às 18 horas, via Google Meet. A equipe com o melhor
desempenho receberá uma premiação.

10.3

Os estudantes que aceitarem o desafio e participarem ativamente da
gincana ganhará pontos nas seguintes disciplinas: Projeto 1- Projeto Social
(Módulo 1), Microbiologia do Leite e Derivados (Módulo 2), Tecnologia de
fermentados (Módulo 3), Gestão Ambiental (Módulo 4). O professor
responsável pela disciplina definirá o valor da pontuação.

10.4

Os estudantes que participarem da gincana receberá certificado de
participação na I Gincana Solidária da EPAMIG/ILCT.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1

A equipe que não realizar os desafios não terá pontos.

11.2

Os membros da Comissão Coordenadora não poderão participar das
equipes, nem deverão auxiliá-las no cumprimento de quaisquer tarefas.

11.3

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais /Instituto de Laticínios
Candido Tostes (EPAMIG/ILCT), não se responsabiliza por despesas
financeiras, danos ou prejuízos de qualquer natureza que o aluno possa vir
a sofrer decorrente de sua participação na I Gincana Solidária da
EPAMIG/ILCT.

11.4

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste
regulamento

podem

ser

obtidos

através

do

e-mail

gincanasolidaria@epamig.br.
11.5

Os casos omissos e/ou duvidosos em relação a quaisquer aspectos da
gincana serão resolvidos pela Comissão Organizadora, sendo ela soberana
em sua decisão final.

DINÂMICA DA GINCANA:
DATA

TAREFA
REUNIÃO GERAL
Descrição: Apresentação da Gincana para
todas as equipes que se inscreveram e
apresentação

14/06/2021

da

primeira tarefa.

A

reunião acontecerá via Google Meet.
Horário de início: 16h
O link do Google Meet será enviado aos
lideres das equipes 30 min antes do início
do encontro.
1ª TAREFA
Criar página no Instagram e facebook
Descrição: Para iniciar a gincana, cada

Até 15/07/2021 às 12 horas

equipe deverá escolher um nome da
equipe e criar uma página no Instagram e

facebook. Será avaliado os números de
inscritos. Sejam bastante criativos.
Prova

a

ser

entregue:

Página

no

Instagram e Facebook. Ganhará a equipe

que possuir maior números de inscritos
até dia 15/07/2021, as 17 horas.
Pontuação: 150,00 pontos seguidores no

facebook e 150,00 pontos de seguidores
no instagram.
2ª TAREFA
Escolha da cor da equipe
Descrição: Todos os membros da equipe
deverão estar vestidos de pelo menos
uma peça de roupa da cor escolhida pela
equipe (ex: a cor verde foi escolhida pela
15/07/2021

equipe x, na grande final todos deverão
estar presentes e vestindo uma peça de
roupa da cor verde). No momento da
prova todos deverão abrir as cameras
para validação da prova e pontuação da
equipe.
Pontuação: 30 pontos

3ª TAREFA
86 Anos de história da EPAMIG/ILCT

Até 15/07/2021 às 16 horas

Descrição: Há 86 anos a EPAMIG/ILCT
vem contribuindo com a sociedade por
meios de pesquisa, ensino e extensão.
Nesse período várias pessoas passaram e
contribuíram com a instituição.

Prova a ser entregue: A equipe deverá
conseguir

o

maior

número

de

depoimentos nas redes sociais (Facebook
e/ou Instagran). Os depoimentos deverão
ser em vídeo com no máximo 1 minuto.
Não serão aceitos depoimentos de
pessoas que estudam ou trabalham
atualmente (apenas pessoas que já
passaram por lá). Todos os depoimentos
serão analisados para comprovação de
veridicidade. Cada depoimento deverá
conter:
•

A identificação da pessoa, nome
completo, e profissão atual;

•

Ano

em

que

passou

pela

EPAMIG/ILCT;
•

No depoimento deverá constar a
frase “EU FAÇO PARTE DESTA
HISTÓRIA”;

•

Publicação do depoimento feita na
página criada pela equipe

•

Cada postagem deverá constar
por escrito a hashtag da equipe,
mais as seguintes marcações:
@epamigoficial

@agriculturamg

@governomg
@candidotostesoficial

#MinasLáctea

#CandidoTostes

#EPAMIGILCT #EPAMIG #AgriculturaMG
#GovernodeMinas #GovernoMG
Pontuação:

Maior

número

de

depoimentos video: 100,00 pontos.
Para efetuar a pontuação, deverá ser
encaminhado um Print Screen com a tela
do depoimento vídeo, para o endereço
de e-mail gincanasolidaria@epamig.br.

4 ª TAREFA
Crie um vídeo
Descrição: A equipe deverá fazer um
vídeo da instutuição filantrópica que
receberá as doações dos alimentos
perecíveis e o valor arrecadado na
30/06/2021 (até 23:59

vaquinha online. No vídeo a equipe

horas)

deverá apresentar a instutição, a sua
missão e trabalhos realizados em prol da
sociedade. Podem abusar da criatividade
e nos emocionar.
Prova a ser entregue: Vídeo entregue por
meio

do

gincanasolidaria@epamig.br
Pontuação: 50,00 pontos.
5 ª TAREFA
09/07/2021

Quiz – Temas aleatórios

e-mail:

Descrição: Acertar o maior número de
perguntas. A competição será ao vivo
pelo Google Meet.
Regras:
➢ Todos jogam.
➢ Para responder bastante escrever
a resposta no Chat.
➢ Resposta

certa

que

chegar

primeiro a sua equipe recebe
ponto.
Prova a ser entregue: Ganha a equipe que
tiver mais acertos ao final da competição.
Início: 14h
Pontuação: 100,00 pontos.
O link do Google Meet será enviado aos
lideres das equipes 30 min antes do
início de uma atividade.

6ª TAREFA
Solidária- Arrecadação de alimentos
Descrição: Arrecadação de alimento não
perecíveis

e

doação

a

instituição

filantrópica.
Até 15/07/2021 às 12 horas

Prova a ser entregue: Ganhará a prova
quem arrecadar mais alimentos não
perecíveis (Kg) até no dia 15/07/2021. Até
as 12 horas o líder da equipe deverá enviar

o comprovante do alimento arrecadado e
doado

a

instituição

filantrópica.

A

instituição deverá emitir um documento
que comprove a quantidade (kg) doada.
O estudante também deverá registrar o
momento com fotos, vídeos e demais
registros que achar necessário.
Pontuação:
1° - 500,00 pontos
2° - 200,00 pontos
3° - 100,00 pontos

7ª TAREFA
Solidária – Vaquinha Solidária
Descrição:

As equipes deverão se

inscrever na plataforma de doações(https://www.vakinha.com.br/).
Lá deverão descrever o objetivo da
21/06 até 15/07/2021 às 16
horas

arrecadação e preencher no espaço
disponível

os

dados

da

instituição

filantrópica que será agraciada com o
recurso arrecadado.
Disponibilizar o link para as doações nas
redes sociais, na página criada pela
equipe e demais canais de divulgação que
desejarem.
Prova a ser entregue: Ganhará a equipe
com maior valor arrecadado até o dia
15/07/2021, às 12 horas.

Pontuação:
1° - 500,00 pontos
2° - 200,00 pontos
3° - 100,00 pontos
8ª

Tarefa

Tarefa Surpresa
Descrição: As provas surpresas serão
elaboradas
Sem data

pela

Comissão

Coordenadora e serão conhecidas
apenas no decorrer da gincana. As
Tarefas

serão

anunciadas

pela

coordenação por meio do grupo de

WhatsApp e deverão ser cumpridas
pela

equipe,

dentro

do

estipulado pela coordenação.
Pontuação: 100,00 pontos.

prazo

