Regras da 1ª Gincana de Integração VET/UFES
1 - Das Equipes
a) Serão montadas 6 (seis) equipes para a disputa, assim distribuídas: 1º período, 3º período, 5º período,
7º período, 9º período e Pós-Graduação.
b) As equipes serão compostas por um máximo de 15 (quinze) alunos do mesmo período e 01 (um)
professor do curso de Medicina Veterinária.
c) Alunos “desperiodizados” deverão fazer parte da equipe onde cursem o maior número de disciplinas.
d) Cada equipe deverá estar identificada por uma cor, por meio de uma faixa no braço esquerdo:
vermelho (1º período), preto (3º), azul (5º), amarelo (7º), rosa (9º) e verde (PG).
e) Cada equipe deverá ter um aluno líder.
f) Os demais alunos pertencentes ao período (que não fizerem parte da equipe), poderão ajudar
livremente sua equipe (exceto nas provas esportivas), e deverão constituir a torcida da equipe.
2 – Da Inscrição
a) As inscrições das equipes deverão ser realizadas até às 9h (nove horas) do dia 27 de março na
secretaria do DMVET.
b) Para se inscrever, é necessário informar o nome e número de matrícula dos integrantes da equipe (15
alunos), o nome do professor coordenador, identificar o aluno líder e pagar uma taxa de R$ 45,00
(serão revertidos integralmente para as despesas da gincana e confraternização).
3 – Das provas
a) As provas serão divulgadas na segunda-feira, dia 27/03 às 9h30 na quadra poliesportiva do Campus de
Alegre (CCAE-CCENS).
b) As provas serão executadas no dia 29/03 às 13h30 na sede da FLA- Alegre (Beira Rio).
c) Toda a normatização, julgamento e pontuação das provas serão de responsabilidade da COMISSÃO
ORGANIZADORA, que também terá poder de decisão nos casos omissos.
d) A gincana contará com provas culturais, esportivas, filantrópicas e artísticas,
e) O Jogo Justo (“Flair Play¨) é requisito essencial durante o planejamento e execução das provas.
f) As provas culturais e artísticas poderão contar com a participação de alunos que não sejam da equipe,
desde que regularmente matriculados no curso de Medicina Veterinária.
g) As provas esportivas deverão ser disputadas exclusivamente pelos membros inscritos nas equipes.

4 – Da integração
a) O objetivo da gincana é a integração entre os discentes, alunos ingressantes e docentes do curso.
b) NENHUMA ATIVIDADE DE TROTE, ASSÉDIO, INTIMIDAÇÃO, VIOLÊNCIA OU BULLYNG SERÃO
TOLERADAS. Caso ocorra (mesmo fora das equipes), as equipes envolvidas serão desclassificadas e
impedidas de participar da confraternização final.
c) Ao final das atividades, no dia 29/03, haverá uma confraternização entre todos os ALUNOS DO
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA (entrada restrita) que quiserem participar. (*Se houver custos
para a realização, serão rateados entre os participantes).

5 – Premiação
a) A equipe VENCEDORA receberá premiação em forma de troféu e 1 grade de cerveja.

Equipe:
Professor Coordenador:
Nome
1 – aluno líder:
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