REGULAMENTO DA I GINCANA LITERÁRIA 2019
Biblioteca Professor Fernando Nunes Dos Santos
Como parte da programação da I Semana do Livro e da Biblioteca, a Biblioteca “Professor
Fernando Nunes dos Santos” promoverá a primeira edição da Gincana Literária.
1) OBJETIVOS
•
•
•
•

Promover a leitura;
Arrecadar livros literários para compor o acervo da Biblioteca Professor Fernando Nunes
dos Santos;
Incentivar o trabalho em equipe;
Estimular a interação entre alunos, servidores da instituição e membros da comunidade de
Janaúba.

2) DA COMISSÃO
2.1 A comissão organizadora é formada pelos servidores do Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais (IFNMG) – Campus Avançado Janaúba, nomeados pela da Portaria nº 109, de 17 de
setembro de 2019.
2.2 A comissão organizadora tem autoridade absoluta para, sempre que necessário, determinar,
alterar, acrescentar e anular atos referentes à Gincana Literária 2019;
3) CRITÉRIOS PARA ARRECADAÇÃO
3.1 Somente serão aceitas obras de: a) literatura (juvenil e/ou adulto), gramáticas atuais (com a nova
versão da reforma ortográfica) e dicionários que estejam em bom estado de conservação.
3.2 Entende-se como livro em bom estado de conservação aquele que possui todas as páginas, sem
rasuras ou qualquer dano do tipo cortes, manchas ou rabiscos.
3.3 Livros incompletos, manchados ou com qualquer dano, não serão aceitos.
3.4 Não serão aceitos listas telefônicas, revistas, livros de culinárias, jornais, fotonovelas, obras de
referência e demais livros que não se enquadram nos gêneros estipulados.
3.5 Livros de literatura infantil não serão pontuados.
4) INSCRIÇÕES DAS EQUIPES
4.1 As esquipes serão formadas de acordo com as turmas matriculadas nos cursos presenciais,
Integrado e Subsequente, de todos os turnos do IFNMG – Campus Avançado Janaúba.
4.2 Dessa forma, a gincana contará com 7 equipes, a saber:
1º Ano Integrado em Informática
1º Ano Integrado em Vigilância em Saúde
2º Ano Integrado em Agente Comunitário em Saúde
2º Ano Integrado em Informática

3º Ano Integrado em Informática
Técnico em Administração Turma A
Técnico em Administração Turma B
4.3 Cada equipe deverá eleger um líder para a representação.
4.4 O líder de cada equipe ficará responsável por preencher e entregar junto à Biblioteca Professor
Fernando Nunes dos Santos a ficha de inscrição que deverá conter: a) o nome escolhido para
equipe, b) o nome do líder da equipe e c) o nome de 1 (um) servidor padrinho ou madrinha para
colaboração na gincana.
4.5 Os nomes dos padrinhos e madrinhas deverão ser acordados previamente antes da entrega da
ficha de inscrição.
4.6 A ficha de inscrição deverá ser entregue até dia 27/09/2019.
5) PONTUAÇÃO
5.1 Cada livro que se enquadrar no item 3 deste regulamento receberá uma pontuação específica de
acordo com o tipo, independentemente de tamanho, quantidade de páginas ou editora.
5.2 A pontuação será aplicada conforme o quadro abaixo:

Tipo de Obra

Pontuação

Literatura (juvenil e/ou adulto)

1,0 ponto

Gramática

0,5 ponto

Dicionário

0,5 ponto

6) VALIDAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PROVA
6.1 Cada item arrecadado será registrado por um membro da comissão organizadora e,
posteriormente avaliado na presença do líder da equipe.
6.2 Ao final do período de vigência da prova, a comissão organizadora emitirá o aceite de cada item
mediante pontuação.
6.3 A comissão organizadora aceitará e pontuará os exemplares, conforme critérios descritos nos
itens 3 e 5 deste regulamento.
7) ENTREGA DOS ITENS
7.1 Os livros deverão ser entregues na Biblioteca Professor Fernando Nunes dos Santos no período
de 30/09/2019 até o dia 04/10/2019.
7.2 Os horários para a entrega dos itens serão definidos posteriormente e amplamente divulgados
para as equipes participantes.
7.3 Livros entregues após a data estipulada não receberão pontuação.

8) APURAÇÃO
8.1 A apuração do quantitativo de livros enquadrados com sua respectiva pontuação, será realizada
no encerramento da I Semana do Livro e da Biblioteca, dia 05/10/2019 (sábado) no período da
manhã.
8.2 Para a apuração deverão estar presentes os líderes de cada turma, os padrinhos e/ou madrinhas e
pelo menos 3 (três) servidores participantes da comissão organizadora.
9) RESULTADO
9.1 Será considerada como a equipe ganhadora aquela que obtiver o maior número de pontos.
9.2 Em caso de empate, será declarada a equipe vencedora:
•
•
•

Aquela que possuir dentre o quantitativo apurado o maior número de títulos diferentes;
Se ainda assim persistir o empate, será considerado o maior número de títulos únicos dentre
todas as equipes participantes.
Caso ainda não seja possível determinar uma equipe vencedora, o prêmio poderá ser revisto
para contemplar as equipes vencedoras.

10) DOS RECURSOS
10.1 No primeiro momento após a apuração do quantitativo de livros arrecadados, a equipe que se
sentir inconformada com o resultado, poderá apresentar sua intenção de recorrer de forma oral.
10.2 Após quinze minutos da manifestação da intenção de recorrer, o líder da equipe deve
apresentar de forma escrita, o recurso entregue diretamente à Comissão Organizadora, na data
prevista no item 12 (cronograma) do presente Regulamento.
10.3 Não serão analisados os recursos que a equipe não tenha manifestado a intenção de recorrer,
recursos sem justificativa e/ou recebidos fora do prazo estipulado no cronograma.
10.4 Os recursos serão apreciados no mesmo dia e resultado final será dado logo após a análise dos
recursos pela comissão organizadora.
10.5 Caso os recursos exijam trabalho técnico prolongado ficará a critério da comissão organizadora
adiar a data do resultado final.
11) PREMIAÇÃO
11.1 Como forma de premiação, será oferecido pela comissão organizadora um piquenique à equipe
ganhadora.
11.2 A data e local do piquenique serão divulgados posteriormente.
11.3 A comissão organizadora se reserva o direito de alterar a premiação inicial em virtude de
empates, conforme o item 9 deste regulamento.

12) POSSE DOS LIVROS
12.1 O líder de cada equipe assinará o Termo de Doação, que será redigido e entregue pela
Biblioteca Professor Fernando Nunes dos Santos posteriormente, contendo as obras doadas.
12.2 Os livros doados ficarão em posse da Biblioteca Professor Fernando Nunes dos Santos.
Oportunamente serão avaliados em relação ao quantitativo, podendo ser incorporados ao acervo ou
repassados a outras instituições.
13) CRONOGRAMA DA GINCANA
ATIVIDADE

DATA

Data Lançamento do regulamento

19/09/2019

Recurso contra o regulamento

20/09/2019

Prazo de inscrição na gincana

De 23/09/2019 a 27/09/2019

Entrega dos livros (cumprimento da prova)

De 30/09/2019 até o dia 04/10/2019

Apuração do quantitativo de livros arrecadados

05/10/2019 pela manhã

Resultado Preliminar

05/10/2019 pela manhã

Recursos contra o Resultado Preliminar

05/10/2019, após a apresentação do resultado
preliminar, de forma oral (intenção de recorrer) e
escrita (recurso), vide item 10.

Resultado Final

05/10/2019

Premiação

A definir

14) CASOS OMISSOS
14.1 Qualquer norma ou procedimento pertinente à Gincana Literária não previstos no presente
regulamento serão deliberados pela comissão organizadora.
14.2 O presente regulamento entra em vigor a partir desta data.

Comissão Organizadora, Janaúba 19 de Setembro de 2019.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Turma: ____________________________________________________________________
Nome da equipe: _____________________________________________________________
Líder da equipe: ______________________________________________________________
Madrinha/padrinho: ___________________________________________________________

__________________________________
Assinatura do líder da equipe

OBS: A ficha de inscrição deverá ser preenchida e devolvida até o dia 27 de setembro de 2019.
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REGISTRO DE OBRAS
Turma: ____________________________________________________________________
Nome da equipe: _____________________________________________________________
Líder da equipe: ______________________________________________________________
Madrinha/padrinho: ___________________________________________________________

Nº AUTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TÍTULO

EDITORA

CATEGORIA

PONTUAÇÃO

I Gincana Literária 2019
Biblioteca Professor Fernando Nunes Dos Santos
APURAÇÃO DO RESULTADO

Nome da Equipe

Líder da Equipe

Padrinho/Madrinha

Pontuação

Janaúba, 05 de outubro de 2019.

