18ª GINCANA DOS CALOUROS
UNOESTE
REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DOS CURSOS 26/02
ÁS 16H00 NO GINÁSIO DE ESPORTES CI
O objetivo da 18ª Gincana dos Calouros da UNOESTE é integrar os
alunos de todos os 1º e 2ºs termos dos cursos de nossa Instituição, oferecer
a prática do lazer e da recreação para estes alunos e criar um vínculo
através destas práticas com a Universidade.
Sabendo que nossos alunos sempre precisam receber o melhor
tratamento em tudo que fazem, sempre procuramos fazer um evento com a
maior qualidade possível, pensando nisso, resolvemos desde o ano de 2011
levarmos o nosso evento para um novo nível de organização e eficiência,
para tal a Coordenadoria de Esportes da UNOESTE (PROEXT) convidou a
também fazer parte da organização deste ano, a empresa Tom Zambrini
Cerimoniais & Eventos, que possui mais de 19 anos de experiência em
eventos deste porte.
A 18ª Gincana dos Calouros será realizada no dia 13 de Março de 2014
(quinta-feira) das 19h00min às 22h00min no Ginásio de Esportes da
UNOESTE

O EVENTO

Para participar cada curso deverá ser representado por uma
coordenação que deverá contar com:

Capitão da Equipe: Ele representará o curso durante as provas junto à
organização do evento, será a única pessoa a ter acesso à quadra além dos
calouros que estarão participando das provas.

Auxiliar de Equipe: É a pessoa responsável pela organização da equipe
para a próxima prova fora da quadra, é a única pessoa além do Capitão, e
dos calouros que irão participar da prova, que tem acesso a parte inferior do
ginásio de esportes, mas não tem acesso a quadra.

Os Cursos que quiserem participar da Gincana deverão enviar até
o

dia

07

de

Março

de

2014,

sexta-feira,

através

do

e-mail

marcel@unoeste.br a relação da equipe de coordenação para a
coordenação da gincana, relação essa que valerá como inscrição do
curso na Gincana.

A Gincana se constituíra em 02 partes distintas:
1ª Parte:
Prova Filantrópica

Dentro de nossas gincanas a preocupação com o social sempre foi
prioridade, e para que isso continue esse ano, teremos nossa prova
filantrópica, todos os cursos deverão arrecadar caixas de leite para doação, a
pontuação para a prova será a seguinte:
1º Lugar: 300 Pontos
2º Lugar: 200 Pontos
3º Lugar: 150 Pontos
4º Lugar: 100 Pontos

5º Lugar: 080 Pontos

Para que a pontuação desta prova seja somada as demais pontuações,
o curso deverá pontuar pelo menos uma vez entre os cinco primeiros nas
provas de quadra. O curso que não participar desta prova será
desclassificado das demais provas da Gincana. A entidade ou entidades que
receberão as doações serão apontadas pela equipe campeã da gincana.
As doações serão recebidas no ginásio de esportes da UNOESTE à
partir do 07 de Março até o dia 13 de Março, dia do evento, às 20h30min,
para efeito de participação na Gincana.

2ª Parte:
Provas de Quadra
As provas de quadra serão disputadas apenas por alunos matriculados
no 1º e 2º termos.
O curso que não participar de uma prova de quadra só será excluído
desta prova e não da gincana.
Cada curso deverá estar com os participantes das provas prontos para
entrarem em quadra assim que a prova seja anunciada, por isso é
fundamental o trabalho do Auxiliar de Equipe, ele é responsável por
organizar sua equipe para as provas, o mesmo poderá usar os corredores
internos inferiores do ginásio de esporte para essa organização, cada prova
anunciada terá o tempo de organização das equipes divulgado pelo Mestre
de Cerimônias, após o término deste tempo nenhuma equipe poderá entrar
na quadra. Cada equipe deverá ter o número exigido pela prova senão
estará automaticamente desclassificada. Qualquer dúvida ou problema que
houver durante o evento será automaticamente decidido pela comissão
organizadora da gincana.

Provas de Quadra:

As provas de quadra serão divididas em 03 partes:

1ª Parte: Provas Lúdicas
Pontuação:
1º Lugar: 150 Pontos
2º Lugar: 100 Pontos
3º Lugar: 080 Pontos
4º Lugar: 050 Pontos
5º Lugar: 030 Pontos

1ª Prova: - Corrida do Saco/ Corrida do Bambolê/Beijo papel.

2ª Prova: DISPUTA MUSICAL
Cada curso deverá ter 03 pessoas que participarão de 03 desafios musicais,
que fará com que os mesmos tenham que identificar qual é a música, qual é
o cantor, qual é o filme aos quais as músicas pertencem, as equipes ficaram
ao redor de um microfone deverão assim que identificar o desafio, correr até
o mesmo e dar a resposta certa, cada resposta certa vale 03 pontos e errada
-01 ponto soma-se os pontos no final da disputa e declaram-se os
vencedores.

2ª Parte: Prova Artística
Pontuação:
1º Lugar: 150 Pontos
2º Lugar: 100 Pontos
3º Lugar: 080 Pontos
4º Lugar: 050 Pontos
5º Lugar: 030 Pontos

DANÇA DAS COREÓGRAFIAS
Cada curso deverá indicar 05 pessoas para participarem desta prova, serão
executadas pela organização, 10 músicas diferentes das quais os
participantes deverão identificar e fazer a coreografia referente a cada
música será julgada a maior quantidade realizada, as mais perfeitas, e os
melhores dançarinos, um especialista fará o julgamento e dará a
classificação final.

3ª Parte: Prova Conhecimentos Gerais:
Uma equipe de cada curso (03 Alunos) responderá as questões
formuladas pela organização do evento sobre atualidade, música, cinema e
mais, ao final as melhores equipes serão pontuadas como segue abaixo:
Pontuação:
1º Lugar: 150 Pontos
2º Lugar: 100 Pontos
3º Lugar: 080 Pontos
4º Lugar: 050 Pontos
5º Lugar: 030 Pontos
Poderá haver empate nesta e em outras provas, se ocorrer às equipes
empatadas receberão a mesma quantidade de pontos.

Caso haja empate no final de todas as provas o critério de desempate
será a torcida, que será julgada por nosso júri nos seguintes quesitos,
organização, animação e participação.

PREMIAÇÃO:

Ao final da 18ª Gincana dos Calouros da UNOESTE, os Cursos serão
premiados pela soma total dos pontos e sua classificação conforme abaixo:

5º Melhor Curso:
 Troféu de Participação pelo 5º lugar

4º Melhor Curso:
 Troféu de Participação pelo 4º lugar

3º Melhor Curso:
 Troféu de Participação pelo 3º lugar

2º Melhor Curso:
 Troféu de Participação pelo 2º lugar
 Prêmio

1º Melhor Curso:
 Troféu Transitório de Campeão da Gincana de Calouros da UNOESTE*
 Troféu de Participação pelo 1º lugar
 Prêmio

* O Troféu Transitório de Campeão da Gincana ficará com o curso que
conquistá-lo 02 vezes consecutivas ou 03 vezes alternadas.
ATENÇÃO – ATENÇÃO – ATENÇÃO – ATENÇÃO – ATENÇÃO
É terminantemente proibido o acesso a quadra, de pessoas que não
estiverem usando tênis, sapatilhas ou similares.

