
GINCANA ONLINE DO NEOJIBA BEET250VEN 

 

A Gincana online do NEOJIBA que acontecerá do 14 de setembro até o 9 de Outubro, 
consiste numa série de jogos e provas organizadas para os integrantes do NEOJIBA e suas 
famílias. A gincana tem o objetivo de entretenimento e aprendizado e não possui fins 
lucrativos. Os participantes também terão a oportunidade de ganhar prêmios. 
 
Todos as 2ª feiras durante 4 semanas, serão divulgadas provas que deverão ser entregues 
pelas equipes até 20h na sexta feira. Cada prova terá sua própria pontuação e forma de envio, 
que será explicada quando for publicada.  
Além das pontuações que as equipes poderão receber através das provas, todos poderão 
participar das atividades relâmpagos e enigmas que a comissão organizadora irá desenvolver 
na ultima semana e que irão gerar pontuações extras! 
 
A gincana será realizada em partes.  
Data de anúncio interno da gincana: 14/09 
Período de formação das equipes: 14/09 – 16/09 
Divulgação interna de lista das equipes: 17/09 

Começaremos, sempre às 2ª feiras às 10:00 com o anúncio das provas e as classificações da 
prova anterior.  

Regras gerais: 

1. Cada equipe deverá ter um nome no momento da inscrição e, havendo repetição de 
nome, entraremos em contato para que as equipes efetuem a troca; 

2. O nome da equipe não pode conter algo que deprecie a imagem de integrantes do 
NEOJIBA, do grupo em si ou que fere os Direitos Humanos; 

3. Cada prova possuirá sua pontuação, podendo variar de acordo com a dificuldade da 
mesma; 

4. Equipes não serão desclassificadas por perderem alguma prova, mas, caso a equipe 
fique duas semanas seguidas sem realizar alguma prova, ela será desclassificada; 

5. Equipes podem ser desclassificadas se não seguirem as regras passíveis a 
advertências como xingamentos à outras equipes, plágio de outros trabalhos, 
agressões verbais direcionadas aos integrantes de outras equipes; 

 

Avaliação das tarefas: 
 

                 Critérios de 
avaliação 

 Pontos 

Atividade totalmente 
realizada  

Cumpriram todos os requisitos e prazos solicitados 100 

Atividade parcialmente 
realizada 

Postaram e entregaram, mas não cumpriram com 
todos os requisitos solicitados. 

80 

Atividade não postada Se organizaram, tomaram decisões em equipe, mas 
não postaram no prazo solicitado 

50 

 

 
 


