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II Gincana Jurídica da FAFIC 
 

REGULAMENTO 

 

A Coordenação do Curso de Direito da FAFIC torna pública a 

abertura das inscrições para a segunda edição da Gincana Jurídica da FAFIC. 

O referido evento está inserido na programação do I Congresso de Direito da 

FAFIC – I CONDIF, a ser realizado entre os dias 02 e 04 de outubro de 2017. A 

competição tem o objetivo de inserir uma forma diferenciada de aprendizagem 

no calendário de atividades acadêmicas da IES, em um clima saudável de 

competitividade entre os alunos do Curso de Direito. 

A inscrição e a participação dos alunos, assim como as 

atividades a serem desenvolvidas, seguirão os ditames do presente 

regulamento, sem prejuízo de instruções ulteriores, devidamente divulgadas pela 

comissão responsável. 

 

I) EQUIPES 

 

Cada equipe deverá ser formada por, no mínimo, 06 (seis) 

participantes pertencentes à mesma turma. 

Cada turma poderá inscrever apenas uma equipe na 

competição. 

Os alunos “desblocados” poderão ingressar na equipe da turma 

em que se sentirem melhor acolhidos. 

As equipes, formadas exclusivamente por estudantes da 

Graduação em Direito da FAFIC, serão apadrinhadas por um(a) Professor(a) do 

Curso. 

Todos os componentes deverão obrigatoriamente estar inscritos 

no I CONDIF até o dia 11/09/2017, data limite do envio do material 

correspondente à primeira etapa. 
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II) ETAPAS 

 

A gincana acontecerá em três etapas, a saber:  

 

- Primeira etapa: formação das equipes e inscrição no evento;  

- Segunda etapa: ação voluntária de promoção social, anterior ao evento; 

- Terceira etapa: ações desenvolvidas durante o evento.  

 

PRIMEIRA ETAPA - Nome e Logomarca 

 

Cada equipe criará um Nome e uma Logomarca que 

representem o propósito da turma para o evento. 

Junto com a ficha de inscrição, enviar os arquivos digitais, 

contendo um texto de até 10 linhas, com a devida apresentação e justificativa 

dos mesmos. Prazo final para entrega 11/09/2017. 

Esta etapa será avaliada em data de 05/10/2017, cujos critérios 

de averiguação serão criatividade e harmonia com a proposta de ação social 

desenvolvida. 

Cada um dos critérios será avaliado em uma escala de 

pontuação de 0 (zero) a 05 (cinco) por uma comissão julgadora especialmente 

convocada para o ato, composta de, no mínimo, 05 (cinco) membros sem 

vinculação direta com qualquer das equipes participantes. 

 

SEGUNDA ETAPA – Ação Voluntária de Promoção Social 

 

Cada equipe desenvolverá uma Ação Voluntária perante a 

comunidade, com o propósito de Promoção Social, devidamente afinada com 

a temática do I CONDIF, fazendo o registro em vídeo com, no máximo, 10 (dez) 

minutos. 

Este vídeo deverá conter a imagem de todos os participantes da 

equipe e sua respectiva ação voluntária. 
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O arquivo de mídia deverá ser enviado à coordenação do 

evento até o dia 03/10/2017. 

Esta etapa também será avaliada em data de 05/10/2017, cujos 

critérios de averiguação serão a originalidade do vídeo, a fidelidade ao tema 

do evento (Direito do Trabalho, Previdenciário, Assistência Social e Saúde), o 

envolvimento de toda a equipe e a relevância da ação voluntária para a 

comunidade. 

Cada um dos critérios referidos será avaliado em uma escala de 

pontuação de 0 (zero) a 05 (cinco) por uma comissão julgadora especialmente 

convocada para o ato, composta de, no mínimo, 05 (cinco) membros sem 

vinculação direta com qualquer das equipes participantes. 

 

TERCEIRA ETAPA – Ações Desenvolvidas Durante o Evento.  

 

Durante a realização do I CONDIF, as equipes serão avaliadas 

em três perspectivas: 

 

1) Avaliação de Aprendizagem – Jogo de Perguntas e Respostas; 

 

Durante o evento, os componentes das equipes deverão estar 

atentos ao conteúdo das palestras ministradas no Auditório Bento XVI. 

Em data de 05/10/2017, as equipes serão avaliadas sobre os 

temas abordados nas palestras do I CONDIF, através de questões objetivas 

formuladas pela comissão da Gincana Jurídica. 

Cada questão proposta valerá um ponto. 

A equipe terá o tempo de até um minuto, após a leitura da 

questão, para apresentar a resposta que considere correta. 

 

2) Avaliação de Atividade Desportiva; 

 

No dia 06/10/2017, a partir das 08h00min, os participantes das 

equipes designados para esta modalidade deverão se apresentar às 
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dependências do Ginásio Poliesportivo da FAFIC, local em que serão 

submetidos às seguintes provas: 

 

a) Corrida de saco (um representante de cada equipe, cumprindo percurso 

definido pela comissão do evento); 

b) Morto-Vivo (um representante de cada equipe deverá obedecer a 

sucessivos e aleatórios comandos da comissão do evento); 

c) Cabo de Guerra (04 representantes de cada equipe, de forma paritária 

entre homens e mulheres, exercerão força sobre um cabo a ser puxado 

por outra equipe nas mesmas condições; a distribuição das equipes que 

se enfrentarão será realizada por sorteio); 

d) Carrinho de Mão (02 representantes de cada equipe, cumprindo percurso 

e instruções repassados pela comissão do evento); 

e) Corrida da Vassoura (um representante de cada equipe, cumprindo 

percurso e instruções repassados pela comissão do evento); 

f) Esponja de Água (05 representantes de cada equipe, de forma paritária 

entre homens e mulheres, deverão providenciar o total preenchimento de 

um recipiente para água, através de uma esponja absorvente passada 

de mão em mão, conforme instruções da comissão do evento). 

Cada uma das provas aplicadas valerá 01 (um) ponto. 

 

3) Avaliação de Expressão Artística. 

 

Na mesma data da avaliação de atividade desportiva, cada 

equipe realizará uma forma de expressão artística – Dança, Música, 

Interpretação Teatral etc. 

As apresentações terão duração máxima de 05 (cinco) minutos 

cada uma, sendo livremente avaliadas por uma comissão especialmente 

composta para o ato, sem qualquer vinculação com as equipes. 

Os critérios a serem considerados pela comissão serão 

criatividade e desenvoltura, em uma escala que varia de 0 (zero) a 05 (cinco) 

pontos.  
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III) RESULTADO FINAL 

 

A soma dos resultados de cada uma das etapas revelará a 

equipe vencedora. 

O julgamento ficará a cargo da comissão eleita para tal fim, 

cujas decisões são irrecorríveis. 

O resultado da competição, com a proclamação dos 

vencedores, será divulgado na noite do dia 06/10/2017, no âmbito do Ginásio 

Poliesportivo da FAFIC. 

 

IV) PREMIAÇÃO 

 

A equipe vencedora receberá premiação, consistente na 

contribuição para a festa de formatura da referida turma, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais). 

  

V) DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, 

de cuja decisão não caberá recurso. 

 

Cajazeiras/PB, em 11 de agosto de 2017. 

 

 

PROF. ANTONIO BRAZ ROLIM FILHO 

Coordenador do Curso de Direito 

Presidente da Comissão Organizadora da II Gincana Jurídica 


