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1. INTRODUÇAO:  

O Edital da gincana farmacêutica da terceira semana acadêmica de farmácia do 

Centro universitário da Amazônia- UNAMA, para os alunos regulamente matriculados 

no curso de farmácia. A gincana tem o intuito de promover o encontro entre os 

acadêmicos e professores da universidade.  

 

2. OBJETIVO:  

2.1. A gincana farmacêutica tem como objetivo: 

a) Agregar conhecimento, pois terão atividades voltadas a educação 

farmacêutica  

b) Promover interação entre os acadêmicos  

c) Motivar experiências e aprendizado relacionadas com o curso 

d) Promover nos participantes o espírito de liderança, responsabilidade, 

cooperação, capacidade organizacional, perseverança e trabalho em 

equipe.  

 

3. COMISSÃO ORGANIZADORA  

3.1 A Terceira Semana Acadêmica de farmácia da Universidade da Amazônia- 

UNAMA, ficará a cargo da turma do 6ª semestre de Farmácia, a Comissão 

Organizadora, indicada pela coordenadora de curso da instituição, tem o intuito de 

incentivar e organizar os eventos detalhadamente a comissão organizadora será 

composta pelos seguintes acadêmicos: ALCINEI, ANNA JULIA LEAL, ELANE 

NOGUEIRA, FERNANDA CAMPOS, KARINA ELEOTÉRIO, MARLENE SANTANA, 

RAINA MARCELE. 

3.1. Toda e qualquer criação envolvendo a Gincana é de responsabilidade da 

Comissão Organizadora.  

3.2.  Os membros da Comissão Organizadora não poderão participar das equipes, 

nem auxiliar na execução de quaisquer tarefas, não sendo obrigados a responder 

a questionamentos cujo esclarecimento tiver solução ou respaldo no presente 

edital ou nas especificações de tarefas.  
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3.3.Cada presidente de turma poderá solicitar o auxílio de padrinho ou madrinha, 

sendo professor(a) que seja ministrador de aula da turma, para ajuda-los. 

 

4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES (NOITE CULTURA E GINCANA)  

ATIVIDADE DATA HORARIO LOCAL 

ABERTURA – PALESTRA 

MAGNA 

    27/09/2021       19h       Auditório Central 

MINI CURSOS     28/09/2021   14h as 18h20      Unama/Santarém 

APRESENTAÇÃO  

DE RESUMOS IMPRESSOS 

    29/09/2021 

 

  17h as 19h      Ginásio esportivo 

EXPOSIÇÃO DE FOTOS     29/09/2021  19h10 a 19h40      Ginásio esportivo 

SHOW DE TALENTOS     29/09/2021  19h40 a 22h      Ginásio esportivo 

GINCANA 

FARMACEUTICA  

    30/09/2021      18h20      Ginásio esportivo 

 

5. EQUIPE 

5.1. No dia da gincana, o número máximo de pessoas que poderão participar da 

Gincana é de 20 (vinte) alunos de cada turma.  

 

5.2. CADA EQUIPE DEVERÁ TER:  

5.2.1. Nome da equipe e a cor (deverá informar até dia 20/09/2021) 

5.2.2. Cada participante deverá ter o uso obrigatório de mascara  

5.2.3. Cada equipe deverá ter um representante para auxilia-los durante as 

atividades.  

5.2.4. Cada equipe deverá ter camisetas que servirão como identificação de seus 

integrantes durante a realização das atividades da Gincana. (NÃO 

OBRIGATORIO)  

5.2.5. Cada equipe será responsável pela limpeza do ambiente após a 

apresentação da prova, caso haja necessidade.  
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6. DO LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO 

a) Dia da realização: 27/09 abertura da semana acadêmica ( REMOTA E 

PRESENCIAL)  

b) 29/09 - Abertura da noite cultural (GINÁSIO UNAMA/SANTARÉM)  

c) 28/09 – Mini Cursos (REMOTO E PRESENCIAL) 

d) 30/09- Gincana farmacêutica (GINÁSIO UNAMA/SANTARÉM) 

e) As equipes deverão ser pontuais. Caso cheguem atrasadas, participarão 

somente das provas que ainda não tiverem acontecido ou iniciado, a critério 

da Comissão Organizadora da gincana. Inicio: 18:20 (noite)  

f) Perderá 15 pontos caso não esteja no horário estabelecido para início da 

gincana.  

 

7. GINCANA 

7.1 .Tarefas 

7.1.1. Todas as tarefas da Gincana têm seu cunho voltado para a diversão e 

integração. Dessa forma, a Comissão Organizadora busca criar diferentes 

situações de competição, priorizando o bem-estar de todos acima de qualquer 

disputa. 

7.1.2. As tarefas serão entregues somente por membros da Comissão 

Organizadora, em local e data previamente comunicados, sempre para os 

representantes da equipe.  

7.1.3.Nenhuma tarefa é de cumprimento obrigatório, perdendo pontuação.  

7.1.4. Não cumpridas as exigências, as equipes ficam sujeitas à anulação da 

tarefa. 

7.1.5. Em caso de descumprimento de tarefas, ou de não aparecimento para a 

realização das tarefas dentro dos prazos estipulados, a atividade será zerada. 

7.1.6. Ganhará ponto a equipe que arrumar e organizar o seu local no ginásio da 

UNAMA/SANTARÉM 
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ANEXO I – PROVAS 

Data: 27 de Setembro de 2021 

 

1ª. PROVA: SHOW DE TALENTOS – DIA 29/09/2021 

Descrição: Cada equipe deverá apresentar um aluno, onde o mesmo deverá 

apresentar uma de suas habilidades (música ou dança), o aluno que tiver a maior 

pontuação ganhará um brinde.  

TEMPO DE APRESENTAÇÃO: (duração mínima 1 minuto e no máximo 5 minutos)  

ITENS AVALIADOS  

a) Criatividade (100) 

b) Performance (50) 

c) Duração (50) 

TOTAL: 200 PONTOS 

PARTICIPANTE: 01(um).  

OBSERVAÇÃO: O tempo será cronometrado, cabendo penalidade para o 

descumprimento do tempo estabelecido. Assim, a cada minuto ultrapassado ou não 

atingido será descontado um ponto da nota total do julgamento feito, a não 

participação da equipe acarretara em penalidades de 1,5 pontos. 

 

2ª. PROVA: MELHOR FOTO – DIA 29/09/2021 

Descrição: Os melhores registros serão expostos na exposição de fotografias. A foto 

obrigatoriamente deverá ter sido tirada no laboratório de algum experimento ou aula 

pratica, a melhor foto ganhará um brinde. 

 ITENS AVALIADOS  

a) Criatividade   

TOTAL: 200 PONTOS 
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3ª. PROVA: DOAÇÃO DE ALIMENTOS – DIA 24/09/2021 

Descrição: Os alimentos que cada equipe arrecadar devem ser entregues até o dia 24 

de setembro de 2021, as 10h a 12h da manhã e das 14h as 16h30 da tarde na 

UNAMA/SANTARÉM A equipe que conseguir a maior quantidade de alimentos 

arrecadados receberá a pontuação máxima.  

             PONTUAÇÃO: 

           1º Lugar: 400 pontos                             3º Lugar: 200 pontos 

           2º Lugar: 300 pontos                             4º Lugar: 100 pontos  

OBSERVAÇÃO: As equipes ganharam pontos de acordo com a sua colocação  

 

4º PROVA: DOAÇÃO DE BRINQUEDOS – DIA 24/09/2021 

Descrição: Os brinquedos arrecadados pela equipe devem ser entregues no dia 24 de 

setembro de 2021, as 10h a 12h da manhã e das 14h as 16h30 da tarde na 

UNAMA/SANTARÉM. A equipe que conseguir a maior quantidade de brinquedos 

arrecadados receberá a pontuação máxima.  

             PONTUAÇÃO: 

           1º Lugar: 400 pontos                             3º Lugar: 200 pontos 

           2º Lugar: 300 pontos                             4º Lugar: 100 pontos  

OBSERVAÇÃO: As equipes ganharam pontos de acordo com a sua colocação 
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ANEXO II – PROVAS/GINCANA 

Data: 30 de Setembro de 2021 

 

1º PROVA: GRITO DE GUERRA  

Descrição: Cada equipe deverá criar um grito de guerra relacionada com o tema da 

gincana, será permitido o uso de adereços como chapéus temáticos, “pom pom”, 

faixas e cartazes que incentivem a participação dos integrantes.  

TEMPO DE APRESENTAÇÃO: (duração mínima 2 minutos e máxima 5 minutos)  

ITENS AVALIADOS  

a) Criatividade    

TOTAL: 200 PONTOS 

 

2º PROVA:  DESFILE DA MISS/MISTER 

Descrição: A miss ou o mister de cada equipe deve desfilar e apresentar uma 

performance com uma música escolhida pela equipe.  

OBSERVAÇÃO: A música deve ser entregue antes da gincana dia 24/09/2021 

DURAÇÃO: Mínimo 1 minuto e máximo 2 minutos  

ITENS AVALIADOS  

a) Criatividade (50) 

b) Performance (50) 

c) Duração (50) 

d) Roupa ou fantasia (50) 

TOTAL: 200 PONTOS 

 

3º PROVA: CORRIDA DO SACO DIFERENCIADA 

Descrição: O participante deverá chegar ao local demarcado, a cada resposta certa a 

pessoa avançará até a próxima pergunta, o primeiro a chegar no final do percurso 

ganhará a pontuação 

PONTUAÇÃO: 200 PONTOS 

QUANTIDADES DE PARTICIPANTES POR EQUIPES: 01(um) 
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4º PROVA:  TORTA NA CARA 

Descrição: Essa prova consiste em um jogo de perguntas e respostas, com diferentes 

níveis de dificuldade, sobre conhecimentos gerais da mundo farmacêutico “área de 

atuação”, a ser disputado por cada equipes, onde serão apenas 5 integrantes. Se a 

equipe não estiver preparada no momento em que for chamada, perderá 1 ponto em 

sua maior pontuação. Cada pergunta terá 50 segundos de tolerância para serem 

respondidas.  Os integrantes de cada equipe deverão responder a perguntas lidas pelo 

responsável da prova, sendo que essas perguntas terão níveis (FÁCIL, MEDIO E 

DIFICIL)  e pontuação diferentes.  

           PONTUAÇÃO: 

          1ª rodada - 15 perguntas valendo 10 pontos cada (FÁCIL)  

          2ª rodada – 15 perguntas valendo 20 pontos cada (MEDIO) 

          3ª rodada - 15 pergunta  valendo 30 pontos (DIFICIL) 

OBSERVAÇÃO:  

I. No dia cada participante terá a seu dispor um botão para ser acionado. Quem 

bater no botão primeiro terá o direito de responder à pergunta e se acertar a 

resposta dará uma “tortada” no integrante da outra equipe. Se um integrante 

bater no botão mas responder errado também será contemplado com uma 

“tortada”. 

II. Após as equipes terem respondido às 15 perguntas, a equipe que menos 

pontuar será eliminada e a próxima equipe entrará na disputa para iniciar uma 

nova rodada de perguntas contra a equipe vencedora da rodada anterior. Isso 

se repetirá até que todas as equipes tenham participado. 

III. Por exemplo: Equipe A disputa com Equipe B. Após responderem às 15 

perguntas, verifica-se que Equipe A fez 15 pontos e Equipe B, 13. A Equipe B 

é eliminada, porém fica registrada a sua pontuação de 13 pontos; a Equipe A 

continua na disputa com a Equipe C. Se a Equipe A for eliminada com a 

pontuação menor que 15 pontos, fica valendo a sua maior pontuação na 

disputa. Assim todas as equipes terão a sua maior pontuação validada. 

QUANTIDADES DE PARTICIPANTES POR EQUIPES: 05 (cinco) 
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5º PROVA: JOGO DA MEMORIA  

 Descrição: O participante terá um minuto para decorar e memorizar a ordem e os 

nomes das vidrarias usadas em laboratório 

QUANTIDADES DE PARTICIPANTES POR EQUIPES: 02(dois) 

PONTUAÇÃO: 300 PONTOS 

 

6º PROVA: JOGO DO BALÃO 

Descrição: O participante devera estourar o balão na cor que representara a equipe, 

com os olhos vendados, guiado pela equipe. Quem fizer o percurso mais rápido 

ganhara a pontuação 

PONTUAÇÃO: 200 PONTOS 

 

7º PROVA: DANÇA DA BOLINHA 

Descrição: Será amarrado na cintura do participante uma caixa com bolinhas, e o 

mesmo devera retirar as bolinhas da caixa sem tirar o pé do chão 

PONTUAÇÃO: 100 PONTOS 

 

                   8° PROVA: PROVA “QUEM PEGAR PRIMEIRO” 

Descrição: Os participantes iram ficar de joelhos no chão, de frente para o outro, a 

apresentadora irá confundi-los falando pra eles tocarem na orelha, olhos, chão etc… 

quem pega primeiro o papel passa de fase. Quem ficar por ultimo ganha. 

QUANTIDADES DE PARTICIPANTES POR EQUIPES: 02(dois) de cada equipe 

PONTUAÇÃO: 200 PONTOS 

 

9° PROVA: O BOLO MAIS CRIATIVO 

Descrição: A equipe deverá elaborar um bolo com o tema livre relacionado ao curso 

de Farmácia, terá que ter 60x40cm. E 1 (um) integrante da equipe deverá apresentar 

e explicar o tema do seu bolo. 

OBSERVAÇÃO: So valerá ponto para o bolo que for criativo, se ele apenas for 

quadrado ou somente redondo não irá valer ponto. 

PONTUAÇÃO: 100 PONTOS 


