
 

 
PROVA 1 – PINTURA E EXPOSIÇÃO DE UM QUADRO ARTÍSTIC O 
Professores Responsáveis:  

Monica Adriane Barbosa 
Valdoni Moro Batista,  
Micheli Fabrícia Toleti  

Monitores:  
Jesica Daniela 
Andriely 
Nicoly 
Thiago 

Número de jogadores: mínimo de 1 e máximo de 4 jogadores.  
Data e Local: 27 e 28 de maio.  
No dia 27 no laboratório de matemática (1º andar) a partir de 19h40min.   
No dia 28 exposição no jardim de inverno (térreo) a partir de 19h40min.  
Material disponibilizado pela faculdade: 1 tela 0,60m x 0,60m para cada equipe.   
Obs. A equipe poderá utilizar outros materiais que achar conveniente, no entanto, estes 
devem ser adquiridos com recursos da equipe.  
Objetivo do jogo: Apresentar uma pintura realizada durante os dias da gincana.  
Orientações:  

1. A ficha de inscrição e a realização da obra deve ocorrer no laboratório de 
matemática (1º andar) no dia 27 de maio que estará aberto a partir das 
19h.30min.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local onde ocorrerá a exposição; 
c. cuidar para que as obras não sejam manipuladas inadequadamente; 
d. acompanhar a exposição; 
e. orientar a comissão julgadora no preenchimento das avaliações.  

3. A obra não poderá ser retirada do local de sua realização antes do dia 28, no 
horário que será exposta.   

4. A exposição da obra finalizada ou não, ocorrerá no dia 28 de maio para a 
comissão julgadora que irá avaliar a sua qualidade.  

5. A comissão julgadora será constituída de pessoas da comunidade acadêmica que 
se identificarão ao artista ou a seu representante.] 

6. Os critérios para avaliação da obra serão:  
a. Estética (aquilo que se refere a beleza e sentimentos que a obra desperta) 
b. Criatividade (originalidade, resolução que o artista encontrou para driblar 

os limites que a estrutura da obra – pintura – impôs)  
c. Tema (assunto, conteúdo, proposição da obra)  

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 



 

 
 
PROVA 2 –BRINQUEDO OU BRINCADEIRA ANTIGA 
Professores Responsáveis:  

Elizabeth Macedo Fagundes,  
Diego Tecchio do Nascimento  

Monitores:  
Letícia 
Halana 
Tania Letícia  
Rafaeli 

Número de jogadores: mínimo de 2 e máximo 6 jogadores. 
Data e Local: 28 de maio na Sala 122. 
Material:  TNT colorido   
Objetivo do jogo: Apresentar até três brinquedos ou brincadeiras tradicionais, 
explicando sua origem e características.  
Orientações:  

1. A ficha de inscrição deve ser preenchida e entregue a um dos monitores da 
prova no dia 27 de maio até as 20 horas, na sala 122.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local onde ocorrerá a exposição; 
c. cuidar para que os objetos expostos não sejam manipulados 

inadequadamente;  
d. acompanhar as apresentações; 
e. orientar a comissão julgadora no preenchimento das avaliações.   

3. Cada equipe poderá escolher se irá apresentar brinquedos ou brincadeiras.  
4. Independente de apresentar brinquedo ou brincadeira, estes devem ser descritos 

por meio de exposição oral durante toda a gincana.   
5. A comissão julgadora irá finalizar a avaliação no dia 28 de maio.  
6. É de inteira responsabilidade da equipe a guarda dos brinquedos.   
7. A comissão julgadora avaliará: 

a. qualidade do brinquedo ou da brincadeira (objetivo de uso)  
b. longevidade (dados históricos sobre o brinquedo ou brincadeira) 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 3 – CAIXA SURPRESA – CULINÁRIA  
Professor Responsável:  

Morgana Keiber 
Renato Gabriel 
Leila Mara 



 

Guilherme 
Elisandro 

Monitores:  
Karoline 
Alana Cardoso 
Gislaine Pereira,  
Sheila. 

Número de jogadores: mínimo de 1 e máximo de 3 jogadores.  
Data e Local: 27 e 28 de maio na Cozinha. 
Material:  Os ingredientes serão disponibilizados no horário e local da prova pela 
comissão organizadora. 
Objetivo do jogo: Apresentar dois pratos que atendam os critérios de avaliação da 
prova. 
Orientação: 

1. A ficha de inscrição deve ser preenchida e entregue a um dos monitores da 
prova no dia 27 de maio até as 19h.40min. na cozinha.   

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local onde ocorrerá a prova; 
c. acompanhar as apresentações; 
d. orientar a comissão julgadora no preenchimento das avaliações.  

3. As provas ocorrerão em duas etapas, uma no dia 27 de maio e outra no dia 28 de 
maio.  

4. Os resultados das etapas serão considerados individualmente, ou seja, cada etapa 
gerará uma classificação para a comissão julgadora.  

5. No dia 27 de maio os jogadores devem criar uma preparação salgada, utilizando 
os ingredientes surpresa disponibilizados pela comissão organizadora.  

6. No dia 28 de maio os jogadores devem criar preparação doce, utilizando os 
ingredientes surpresa disponibilizados pela comissão organizadora.  

7. Os jogadores terão acesso aos ingredientes no momento da preparação e terão 
120 min. para elaborar um prato e para apresentação.  

8. Os jogadores poderão utilizar ervas, especiarias e condimentos disponibilizados 
na cozinha didática. 

9. A comissão julgadora irá avaliar os pratos atribuindo notas numa escala de 1 
(mínima) a 5 (máxima) a cada preparação e a soma das notas adquiridas nas 
duas etapas indicarão a classificação.  

10. Serão utilizados na avaliação da prova:    
a. aparência  
b. aroma 
c. sabor  
d. temperatura 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 



 

8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 4 – EXPERIMENTO CIENTÍFICO 
Professor Responsável:  

Luciana Erzinger Alves de Camargo  
João Agadir Pinto Junior 

Monitores:  
Letícia 
Halana 
Tania  
Letícia  
Rafaeli 

Número de jogadores: mínimo de 4 e máximo de 6 jogadores.  
Data e Local: 28 de maio no Laboratório de Zoologia. 
Material:  Cada equipe deve solicitar o material na coordenação de Farmácia até as 21h 
do dia 27 de maio. 
Objetivo do jogo: Apresentar de um experimento científico que utiliza o método 
experimental (ciências demonstrativas) ou quase experimental (ciências do 
comportamento).  
Orientações:  

1. Os monitores devem recolher as fichas com as inscrições e avaliar, juntamente 
com os professores responsáveis pela prova, a viabilidade do experimento e 
providenciar os materiais necessários. 

2. Cabe também aos monitores desta prova acompanhar e auxiliar os professores 
durante a realização da atividade. 

3. Os jogadores inscritos na prova, devem se apresentar até as 19h40min no local 
da prova com os materiais que forem utilizar. 

4. O material utilizado para demonstração será de responsabilidade de cada equipe.  
5. A comissão jogadora avaliará a capacidade da equipe em planejar executar e 

apresentar resultados do experimento, explicando o seu resultado. 
6. No início da apresentação os jogadores devem entregar aos avaliadores um 

roteiro com os objetivos do experimento, o material utilizado e os resultados 
esperados ou possível interpretação dos mesmos. 

7. É de inteira responsabilidade da equipe o uso de EPI’s, como jaleco, luvas, 
óculos de proteção, máscara e touca (se necessário), além de sapatos fechados 
cabelos presos e ausência de adereços, sendo que a equipe que não estiver 
utilizando os EPI’s será automaticamente desclassificada. 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 5 – RECURSO EDUCACIONAL ANTIGO 
Professor Responsável:  

Dirlei Cherne da Cruz Ilivinski  



 

Joelmir Agostinho Mazon 
Monitores:  

Evelyn Tortelli 
Número de jogadores: mínimo de 4 e máximo de 8 jogadores.  
Data e Local: 27 de maio na Sala 109. 
Material:  Tecido TNT. 
Objetivo do jogo: Apresentar um recurso educacional antigo. 
Orientações: 

1. A ficha de inscrição deve ser preenchida e entregue a um dos monitores da 
prova no dia 27 de maio até as 19h.40min. na sala 109.   

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local onde ocorrerá a prova; 
c. acompanhar as apresentações; 
d. orientar a comissão julgadora no preenchimento das avaliações.  

3. Os jogadores inscritos devem se apresentar até as 19h40min. no local da prova.   
4. Cada equipe poderá apresentar até dois recursos educacionais.  
5. Os jogadores da prova ficarão também responsáveis pela guarda do material.  
6. Durante a exposição, pelo menos um integrante da equipe deve se fazer presente 

na apresentação do recurso.  
7. A comissão julgadora irá finalizar a avaliação no dia 28 de maio, a partir das 20 

horas.  
8. É de inteira responsabilidade da equipe a guarda dos recursos.   
9. A comissão julgadora irá avaliar: 

a. qualidade do recurso apresentado  
b. apresentação oral 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 6 – RADIOGRAFIA COM UMA FRATURA  
Professor Responsável:  

Luiz Alfredo Braun Ferreira 
Monitores:  
  
Número de jogadores: mínimo de 3 e máximo de 6 jogadores.  
Data e Local: 27 de maio na sala de interpretação radiológica (térreo) 
Material:  
Objetivo do jogo: Apresentar e explicar a radiografia com uma fratura 
Orientações:  

1. A ficha de inscrição deve ser preenchida e entregue a um dos monitores da 
prova no dia 27 de maio até as 19h.40min. na sala 109.   

2. Os monitores são os responsáveis por:  



 

a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 
preenchimento da ficha de inscrição; 

b. organizar o local onde ocorrerá a prova; 
c. acompanhar as apresentações; 
d. orientar a comissão julgadora no preenchimento das avaliações.  

3. Os jogadores inscritos devem se apresentar até as 19h40min. no local da prova. 
4. A comissão julgadora irá finalizar a avaliação no dia 27 de maio, a partir das 21 

horas.  
5. Critérios de avaliação: 

a. Apresentação de fratura na radiografia, identificando o tipo fratura 
i. Cominutiva – 15 pontos  

ii.  Oblíqua – 10 pontos  
iii.  Transversal – 5 pontos  

6. Cada equipe pode apresentar no máximo 3 radiografias (filme radiográfico).   
Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 7 – ARRECADAÇÃO DE LACRES  
Professor Responsável:  

Janete Probst  
Marcia Gruba. 

Monitores:  
Ena  
Bruno. 

Número de jogadores: Todos podem participar.  
Data e Local: 27 e 28 de maio na Sala 102. 
Material:  Balança  
Objetivo do jogo: Arrecadar lacres. 
Orientações:  

1. Os lacres devem ser apresentados em garrafas PET de dois litros.  
2. A classificação da prova sairá do maior para o menor número de garrafas PET 

de dois litros cheias de lacres. 
Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
 



 

PROVA 8 – ARRECADAÇÃO DE AGASALHO, ROUPAS E COBERTOR  
Professor Responsável:  

Simone Mader  
Nerisleia Del Moro. 

Monitores:  
Diuli  
Eric. 

Número de jogadores: Todos podem participar 
Data e Local: 27 e 28 de maio na Sala 103 
Material:  
Objetivo do jogo: Arrecadar roupas, cobertores e agasalho. 
Orientações:  

1. Os donativos devem estar em condição de uso, pois serão doados a uma 
instituição que os utilizam para atender pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. 

2. Cada item corresponde a uma pontuação na seguinte tabela. 
 

ITEM PONTUAÇÃO 
Cobertor  12 pontos 
Agasalhos: Blusa de frio 10 pontos 
Roupas: Camisetas, calças, sapatos   5 pontos 
Par de meias pontos 

 
3. A classificação da prova sairá do maior para o menor número de pontuação 

obtida em relação a tabela de classificação dos agasalhos, roupas e cobertores. 
Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 9 – ARRECADAÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORRO. 
Professor Responsável:  

Eduardo Bernardes Nogueira 
Priscila Ferreira Fortini 
Carla Maria Schipper 

Monitores:  
Adriana  
Ena. 

Número de jogadores: Todos podem participar.  
Data e Local: 27 e 28 de maio na Sala 104. 
Material:  Balança  
Objetivo do jogo: Arrecadar a maior quantidade de ração de cachorro.  
Orientação: 

1. Os donativos devem estar em condição de uso, pois serão doados a uma 
instituição que os utilizam para atender animais em situação de vulnerabilidade. 



 

2. A classificação da prova sairá do maior para o menor número de pontuação 
obtida em relação a quantidade de ração de cachorro. 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 10 - QUEIMADA DO REI 
Professor Responsável:  

Ilma Célia Ribeiro Honorato 
Monitores:  

Alex 
Ramon  
Robson  
Monallisa. 

Número de jogadores: mínimo de 10 e máximo de 15 jogadores, obrigatoriamente 
misto (metade feminino e metade masculino).  
Data e Local: 27 de maio no Ginásio Poliesportivo - Quadra 1 
Material:  Uma bola de voleibol e 15 coletes de cor laranja e 15 coletes de cor azul. 
Objetivo do jogo: Queimar o rei adversário. 
Orientações:  

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe, indicando quem será o rei.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local e os materiais que serão utilizados na prova; 
c. acompanhar o jogo; 
d. registrar os resultados.  

3. Os jogadores inscritos devem se apresentar até as 19h40min. no local da prova. 
4. A equipe que queimar o rei primeiro, será declarada vencedora, não importando 

quantos componentes ainda estejam em quadra. 
5. O jogador queimado passa a jogar fora da quadra na linha de fundo ou nas 

laterais. 
6. Cada equipe terá uma base e o rei não poderá ser utilizada pelo rei da equipe. 
7. Nesta prova será utilizado o sistema de disputa eliminatório simples.  

Chaveamento: 
 



 

 
Pontuação: 
Campeão: 12 pontos 
Vice-Campeão: 10 pontos 
Terceiro Lugar: 8 pontos 
Quarto Lugar: 6 pontos 
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos 
 
PROVA 11 - ARREMESSO DE BASQUETEBOL 
Professor Responsável:  

Paulino Hycavei Junior  
Monitores:  

Daniele Babes 
Nelian 
Adriana  
Ruan Aquino. 

Número de jogadores: 6 jogadores 
Data e Local: 27 de maio no Ginásio Poliesportivo – Quadra 2 
Material:  Bolas de basquetebol. 
Objetivo do jogo: Desenvolver maior quantidade de acertos. 
Orientação:  

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local e os materiais que serão utilizados na prova; 
c. acompanhar o jogo; 
d. registrar os resultados.  

3. Os jogadores inscritos devem se apresentar até as 19h40min. no local da prova. 
4. Cada equipe terá 4 minutos para efetuar os arremessos 
5. Os locais para os arremessos e seus respectivos valores estarão destacado na 

quadra. 
6. Cada integrante deverá arremessar apenas uma vez por rodada. 
7. A classificação final será feita em relação ao campeão, vice-campeão e 

respectivas colocações após a eliminatória simples. 
 



 

Chaveamento: 
 

 
Pontuação: 
Campeão: 12 pontos 
Vice-Campeão: 10 pontos 
Terceiro Lugar: 8 pontos 
Quarto Lugar: 6 pontos 
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos 
 
 
PROVA 12 - COBRANÇAS DE PÊNALTIS 
Professor Responsável:  

Marcos Vinicius Soares Martins   
Monitores:  

João Augusto 
Tyciane 
Ana Caroline  
Luana Versel 

Número de jogadores: 5 Jogadores, no qual um atuará como goleiro, sendo que o 
restante da equipe deve ser mista (metade masculino e feminino) que realizarão as 
cobranças de pênaltis. 
Data e Local: 28 de maio no Ginásio Poliesportivo – Quadra 2 
Material:  Bolas de futsal. 
Objetivo do jogo: Realizar maior quantidade de gol em cobranças de pênaltis. 
Orientações:  

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local e os materiais que serão utilizados na prova; 
c. acompanhar o jogo; 
d. registrar os resultados.  

3. Durante as partidas as equipes não poderão fazer substituições de atletas. As 
equipes irão disputar as partidas em confrontos entre si, sendo que as cobranças 



 

serão alternadas, a equipe com maior número de gols ao final da disputa vencerá 
a partida.  

4. A disputa entre as equipes seguirá o sistema de eliminatória simples e o 
chaveamento, confrontos, será por meio de sorteio entre as equipes, onde o 
vencedor ficará em terceiro e perdedor em quarto. 

5. Para definição de classificação para terceiro e quarto colocado será verificado a 
equipe com maior número de gols entre as disputas, em caso de persistir o 
empate, será verificado o maior número de pênaltis pegos pelo goleiro, em caso 
de persistir o empate será realizado um sorteio. 

 
Chaveamento: 

 
 
Pontuação: 
Campeão: 12 pontos 
Vice-Campeão: 10 pontos 
Terceiro Lugar: 8 pontos 
Quarto Lugar: 6 pontos 
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos 
 
PROVA 13 - EQUIPE MELHOR CARACTERIZADA 
Professor Responsável:  

Bianca Raquel Garcia Pereira  
Daniel Brustolin 

Monitores:  
Número de jogadores: todos os jogadores da equipe. 
Data e Local: Auditório no dia 27 e 28 de maio as 20h. 
Material:  
Objetivo do jogo: Marcar a presença da equipe durante a gincana.  
Orientações: 

1. A caracterização da equipe corresponde a sua identidade expressa na escolha de 
símbolos que a representem.  

2. A comissão julgadora irá finalizar a avaliação no dia 28 de maio, a partir das 21 
horas.  

3. Os símbolos que serão considerados pela comissão julgadora serão:  
a. cor definida para a equipe  
b. mascote ou fantasia 

   



 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 14 – EQUIPE COM TORCIDA MAIS ANIMADA 
Professor Responsável:  

Luiz Alfredo Braun Ferreira 
Bianca Raquel Garcia Pereira 
Antônio Alexandre Pereira Junior 
Luiz Augusto da Silva 

Monitores:  
Silviane  
Dayane. 

Número de jogadores: Todos os jogadores da equipe. 
Data e Local: 27 e 28 de maio, e durante a gincana com a apresentação do grito de 
guerra no dia 28 de maio as 21h. 
Material:  
Objetivo do jogo: Demonstrar engajamento e animação da equipe e apresentação do 
grito de guerra melhor elaborado. 
Orientações: 

1. Os líderes das equipes devem incentivar o engajamento dos jogadores.  
2. A comissão julgadora irá finalizar a avaliação no dia 28 de maio, a partir das 21 

horas.  
3. Serão considerados como indicadores de engajamento:   

a. participação nas provas  
b. envolvimento da torcida   
c. grito de guerra todas as vezes que foram chamados na central da gincana, 

com participação de no mínimo 10 representantes. 
Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 15  - E-SPORTS – FUTEBOL 
Professor Responsável:  

Carlos Eduardo Iatskiu 
Monitores:  

Fernando 
Vanessa 



 

Luiz Henrique  
Marcos. 

Número de jogadores: 1 jogador por equipe. 
Data e Local: 27 de maio na Sala de Metodologias Ativas. 
Material:  
Objetivo do jogo: Um componente de cada equipe é escolhido para ser o “player”, o 
mesmo pode escolher qualquer um dos times do FIFA para disputar seus jogos e, em 
caso de vitória avançar nas chaves do torneio. 
Orientações: 

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local e os materiais que serão utilizados na prova; 
c. acompanhar o jogo; 
d. registrar os resultados.  

3. O sistema de disputa será eliminatório simples. 
4. O chaveamento vai acontecer por sorteio antes da primeira partida. 
5. Cada partida terá 2 tempos de 5 minutos. 
6. Em caso de empate no tempo normal dos jogos, a partida vai ser decidida na 

prorrogação e permanecendo o empate em cobranças diretas de pênaltis. 
7. As partidas acontecem em sequência e o jogador é responsável por estar na sala 

de Metodologias Inovadoras no momento da partida da sua equipe, caso o 
jogador não se faça presente no momento, a equipe será eliminada da 
competição e a equipe adversária progride de fase. 

Chaveamento: 
 

 
Pontuação: 
Campeão: 12 pontos 
Vice-Campeão: 10 pontos 
Terceiro Lugar: 8 pontos 
Quarto Lugar: 6 pontos 
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos 
 
 



 

PROVA 16 – E-SPORTS  
Professor Responsável:  

Carlos Eduardo Iatskiu 
Monitores:  

Fernando, Vanessa 
Luiz Henrique  
Marcos. 

Número de jogadores: 1 jogador por equipe. 
Data e Local: 28 de maio na Sala de Metodologias Ativas. 
Material:  
Objetivo do jogo: Um componente de cada equipe é escolhido para ser o “player”, o 
mesmo pode escolher qualquer um dos personagens do Mortal Kombat XL para 
disputar suas batalhas e, em caso de vitória avançar nas chaves do torneio. 
Orientação:  

1. O sistema de disputa será eliminatório simples 
2. O chaveamento vai acontecer por sorteio antes da primeira batalha da 

competição. 
3. Cada batalha terá até 3 round de 90 segundos cada, onde o jogador que vencer 2 

deles avança de fase. 
4. As partidas acontecem em sequência e o jogador é responsável por estar na sala 

de Metodologias Inovadoras no momento da partida da sua equipe, caso o 
jogador não se faça presente no momento, a equipe será eliminada da 
competição e a equipe adversária progride de fase. 

Chaveamento: 
 

 
Pontuação da Prova: 
Campeão: 12 pontos 
Vice-Campeão: 10 pontos 
Terceiro Lugar: 8 pontos 
Quarto Lugar: 6 pontos 
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos 
 
PROVA 17 – FLASH MOBS 
Professor Responsável:  

Daiane Grando 
Debora Ronik 



 

Monitores:  
Diuli 
Dara 
Karina  
Andressa. 

Número de jogadores: no mínimo 15 jogadores por equipe.  
Data e Local: Hall de entrada da Faculdade Guairacá 
Material:  
Objetivo do jogo: Apresentar uma coreografia básica  
Orientações: 

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local e a música; 
c. registrar os resultados.  

3. Duração da coreografia de no mínimo 2 min e no máximo 4 min. 
4. Fazer a utilização de acessórios e/ou figurinos; 
5. A coreografia deve ocorrer de forma espontânea sendo que os participantes 

devem surgir do meio do público realizar a coreografia e se misturar no meio da 
multidão “como se nada tivesse acontecido”. 

6. A equipe deve providenciar a música em pendrive. 
7. A comissão julgadora irá finalizar a avaliação no dia 28 de maio, a partir das 22 

horas.  
8. Critérios para avaliação pela comissão julgadora: 

a. originalidade 
b. criatividade 
c. sincronia 
d. expressão corporal 
e. música escolhida 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 18 – CAÇA AO TESOURO 
Professor Responsável:  

Angélica Yukari Takemoto 
Eleandro do Prado 
Alisson Antunes da Silva 

Monitores:  
Gabriela 
Juliane 
Mayara Thays 



 

Amanda 
Alice  
Jocieli. 

Número de jogadores: 10 jogadores por equipe.  
Data e Local: 27 de maio em toda a Faculdade, com ponto de chegada e entrega da 
caixa do tesouro na central da gincana. 
Material:  Envelopes e Tesouro. 
Objetivo do jogo: A atividade será composta por pistas em envelopes espalhados pela 
faculdade. Cada envelope dá uma nova pista para que possa ser encontrada pela equipe 
em uma nova etapa. 
Orientação:  

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local e a música; 
c. registrar os resultados.  

3. Haverá um mapa com o ponto de partida do jogo.  
4. As etapas vão sendo desenvolvidas durante o descobrimento das 5 pistas em 

cada envelope.  
5. Ao fim das charadas, haverá uma caixa de Tesouro para cada equipe. 
6. A pontuação da equipe se dará pela ordem de chegada no hall de entrada.  
7. O tesouro e os envelopes devem ser apresentados para que será considerada a 

classificação por ordem de chegada. 
Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 19 –PROVA COOPERATIVAS 1 
Professor Responsável:  

Jaqueline Puquevis de Souza  
Carla Maria Schipper. 

Monitores:  
Mariana 
Rosangela 
Karol  
Geovane. 

Número de jogadores: 12 pessoas por prova.  
Data e Local: 27 de maio no Jardim de inverno, as 19h40. 
Material: 
Objetivo do jogo: Resolver problemas em equipe. 
Orientações: 

1. A prova será descrita minutos antes de sua realização.  



 

2. A comissão julgadora irá finalizar a avaliação no dia 27 de maio as 21 horas.  
3. A comissão julgadora atribuirá a pontuação seguindo os critérios: 

a. organização da equipe para a realização da situação problema executada 
b. ordem em que cada equipe resolve a situação. 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 20 – PROVA COOPERATIVAS 2 
Professor Responsável:  

Jaqueline Puquevis de Souza  
Carla Maria Schipper. 

Monitores:  
Mariana 
Rosangela 
Karol  
Geovane. 

Número de jogadores: 12 pessoas por prova.  
Data e Local: 27 de maio no Jardim de inverno, as 19h40. 
Material:  
Objetivo do jogo: Resolver problemas em equipe. 
Orientações: 

1. A prova será descrita minutos antes de sua realização.  
2. A comissão julgadora irá finalizar a avaliação no dia 27 de maio as 21 horas.  
3. A comissão julgadora atribuirá a pontuação seguindo os critérios: 
4. Critérios de avaliação:  

a. organização da equipe para a realização da situação problema executada 
b. ordem em que as situações problemas são resolvidas  

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 21 – CONCURSO DE ORATÓRIA 
Professor Responsável:  

Jean Adriel Koszalka 
Willian Bonete 
Leandro Tafuri 
Evilásio Gentil 



 

Monitores:  
José Elias 
Daiana Luz  
Matheus Ferreira 

Número de jogadores: 1 jogador por equipe.  
Data e Local: 27 e 28 de maio no Auditório 
Material:  Microfone disponibilizado pela organização. 
Objetivo do jogo: Apresentar um discurso sobre um dos temas sorteados. 
Orientações: 

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição; 
b. organizar o local e a música; 
c. registrar os resultados.  

3. No dia 27 de maio as 20h no local da prova, serão sorteados os diferentes temas 
para cada equipe.  

4. No dia 28 de maio, por ordem de sorteio cada equipe orador terá de 2 minutos 
para realizar sua apresentação. 

5. Critérios de avaliação: 
a. postura no púlpito 
b. respeito ao tema 
c. apresentado dentro do tempo estipulado. 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 22 – CONHECIMENTO GERAL (TORTA NA CARA) 
Professor Responsável:  

Indiana Lays Bottin 
Ana Paula 
Sandra  
Elizangela 

Monitores:  
Número de jogadores: 2 representantes por equipe.  
Data e Local: 28 de maio na Sala 123. 
Material:  Placas, canetas, creme. 
Objetivo do jogo: Demonstrar conhecimentos sobre atualidades e conhecimentos 
gerais. 
Orientações: 

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  



 

a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 
preenchimento da ficha de inscrição 

b. organizar o local 
c. registrar os resultados 

3. As duplas serão sorteadas em chaves simples.  
4. Serão realizadas 5 perguntas em cada rodada.  
5. Cada rodada será realizada por diferentes perguntas de conhecimentos gerais e 

atualidades.  
6. Após o fim do tempo, cada dupla levantará sua placa para demonstrar sua 

resposta.  
7. Ao fim das rodadas, será somado o maior número de acertos. 

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 
2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
PROVA 23 – CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO 
Professor Responsável:  

Jonatan Schmeider  
Monitores:  

Letícia, Halana 
Ana Luiza  

Anny Cristina 
Número de jogadores: Equipe com 5 alunos. 
Data e Local: 27 e 28 de maio na Sala 108. 
Material : Cola, tesoura, papel colorido, cartolina, canetas, lápis, giz de cera. 
Objetivo do jogo: Criar uma peça de conscientização sobre a segurança no trânsito. 
Orientações: 

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição 
b. organizar o local 
c. registrar os resultados 

3. No dia 27 de maio às 20h, os representantes pegarão o kit com os materiais 
disponibilizados pela comissão organizadora.  

4. As peças serão apresentadas para a comissão julgadora no dia 28 de maio na sala 
108. 

5. Critérios de avaliação: 
a. Criatividade 
b. uso dos materiais propostos 
c. objetividade e clareza  

Pontuação da Prova: 
1º colocado: 12 pontos 



 

2º colocado: 10 pontos 
3º colocado: 8 pontos 
4º colocado: 7 pontos 
5º colocado: 6 pontos 
6º colocado: 5 pontos 
7º colocado: 4 pontos 
8º colocado: 3 pontos 
 
 
PROVA 24 – TORNEIO DE TRILHA 
Professor Responsável:  

Marcos Roberto Brasil  
Monitores:  

Ana Caroline 
Felipe Borodiaki 
Ernane. 

Número de jogadores: 2 jogadores por equipe. 
Data e Local: 27 de maio na sala 107. 
Material:  Tabuleiros de trilha. 
Objetivo do jogo: Vencerá quem conseguir deixar o adversário com apenas 2 peças. 
Orientações: 

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição 
b. organizar o local 
c. registrar os resultados 

3. A disputa obedecerá ao processo de eliminatória simples. 
4. Um jogador não pode falar sobre sua partida enquanto ela estiver em andamento. 
5. Não é permitido ao jogador queixar-se diretamente ao seu oponente. 
6. Depois de um jogador iniciar uma jogada não poderá voltar atrás, ou seja, a 

partir do momento que o jogador tocou em uma peça que está em jogo, ele é 
obrigado a realizar a jogada com essa peça, a não ser que a jogada seja irregular. 

7. Um jogador, percebendo uma jogada errada de seu adversário, que passou 
despercebida pelo fiscal, deverá se manifestar imediatamente, caso contrário 
perderá o direito de reclamação. 

8. Caso um competidor faça uma jogada não permitida pelas regras, três vezes 
consecutivas, o jogo deverá ser terminado, sendo declarado vencedor o seu 
adversário. Caso o fiscal não tome essa providência, somente naquele momento, 
o oponente pode se manifestar exigindo o término do jogo e a declaração de sua 
vitória. 

9. Durante a partida, não será permitida a saída do jogador para ir ao banheiro e 
nem para beber água 

10. Em todos os jogos um jogador, na sua vez de jogar, terá o tempo máximo de um 
minuto para iniciar a jogada. Caso esta norma não seja seguida, o jogador será 
advertido verbalmente pelo fiscal. Se o ato se repetir, o jogador receberá uma 
advertência verbal que será registrada por escrito na ficha da partida. 



 

11. Durante a partida, não será permitida comunicação entre os jogadores. Caso isso 
ocorra, o jogador será advertido verbalmente. Se o ato se repetir, o jogador 
receberá uma advertência. 

12. Cada irregularidade cometida pelo jogador terá uma advertência. O jogador que 
obtiver 3 (três) advertências numa mesma fase do torneio será imediatamente 
desclassificado. 

 
Chaveamento: 
 

 
Pontuação da Prova: 
Campeão: 12 pontos 
Vice-Campeão: 10 pontos 
Terceiro Lugar: 8 pontos 
Quarto Lugar: 6 pontos 
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos 
 
PROVA 25 –TORNEIO DE TRUCO 
Professor Responsável:  

Felipe de Oliveira Fontanella 
Monitores:  

Deodoro 
Alessandro  
Luiz Otávio. 

Número de jogadores: 4 duplas por equipe.  
Data e Local: 27 e 28 de maio no hall de entrada do 1º Andar. 
Material:  Baralho e placar. 
Objetivo do jogo: Conseguir 12 pontos durante as rodadas de carteado. 
Orientações: 

1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores 
de sua equipe.  

2. Os monitores são os responsáveis por:  
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante 

preenchimento da ficha de inscrição 
b. organizar o local 
c. registrar os resultados 

3. Para jogar uma mão, cada jogador recebe 3 cartas.  



 

4. No final da distribuição das cartas, vira-se uma carta do baralho para cima (a 
“vira”), definindo-se as Manilhas. 

5. Em cada rodada, um jogador deve colocar uma de suas cartas na mesa, e o 
jogador com a carta mais forte vence a rodada. Quem ganhar 2 dessas rodadas 
ganha a mão e marca 1 ponto, e uma nova mão se inicia. 

6. Durante as rodadas, os jogadores têm a opção de pedir Truco, Seis, Nove e 
Doze, aumentando o valor da rodada. 

Empate 
Se empatar na primeira rodada, quem ganhar a segunda vence a mão; 
Se empatar na segunda rodada, quem ganhou a primeira vence a mão; 
Se empatar na primeira e segunda rodada, quem fizer a terceira vence a mão; 
Se empatar na terceira rodada, quem ganhou a primeira vence a mão; 
Se todas as três rodadas empatarem, ninguém ganha ponto. 
 
Chaveamento: 
 

 
Pontuação da Prova: 
Campeão: 12 pontos 
Vice-Campeão: 10 pontos 
Terceiro Lugar: 8 pontos 
Quarto Lugar: 6 pontos 
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos 
 
 
 


