
Gincana Cotuca 2019

Histórias Silenciadas

Prova da Solidariedade

Contextualização da prova
A Prova da Solidariedade é, antes de tudo, um exercício de cidadania para os alunos do colégio. 

Por isso, é fundamental que as equipes se engajem na tarefa de ajudar ao próximo, sabendo que
seus esforços têm como fruto a melhoria da qualidade de vida de pessoas carentes. 

Trata-se de uma prova antiga na história da Gincana do Cotuca, marcada pelo esforço dos alunos
em arrecadar produtos e realizar doações para diferentes entidades de Campinas e região.

Objetivos da prova
 As equipes devem arrecadar o máximo possível de alimentos que serão doados a entidades

assistenciais. 

 Além da doação dos produtos, as equipes devem conhecer essas instituições que receberão

as doações e realizar alguma atividade/intervenção nas mesmas.

Regulamento
 1  Sobre os alimentos arrecadados:

 1.1  Deverão ser não perecíveis.

 1.2  Deverão  ser  novos,  sem  uso,  lacrados,  estar  em  perfeito  estado  de  conservação  e
devidamente regulamentados, contendo registro e data de validade adequada ao consumo
das entidades (3 meses de validade em relação ao mês da prova).

 1.3  Deverão estar  entre  os alimentos  arrecadados,  obrigatoriamente,  os seguintes  gêneros:
arroz, feijão, macarrão, leite e óleo na proporção mínima de 60% do total arrecadado, seja
qual for esse número.

 1.4   O montante de sal adquirido não deve ultrapassar 4% do total arrecadado.

 1.5  O montante de açúcar adquirido não deve ultrapassar 8% do total arrecadado.

 2  Especificidades da Prova de Solidariedade na Gincana do Cotuca em 2019:

 2.1  Não serão contabilizados produtos de higiene e limpeza.

 2.2  Não serão contabilizados os seguintes itens:  sucos em pó, gelatinas em pós, temperos
líquidos,  em  pó  ou  pasta  e  condimentos  (por  exemplo,  pimentas,  molhos  para  salada,
maionese, Ketchup, mostarda e similares).

 3  Sobre a pontução dos alimentos:

 3.1  Cada quilo de alimento equivale a um ponto nessa prova.
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 3.2  Cada litro de produto arrecadado (leite e/ou óleo),  corresponde a 1kg na contagem de
pontos.

 3.3  Uma lata de leite em pó com 400g ou 500g corresponderá à contagem de 1kg de alimento.

 3.4  Não serão pontuadas garrafas de água.

 3.5  Itens alimentícios com menor peso (por exemplo: latas de milho e ervilha, alguns tipos de
farinhas, molho de tomate, entre outros, serão contabilizados pelo peso líquido informado
na embalagem e não por unidade,  uma vez que é atribuído 1 ponto para cada kilo de
alimento. 

 3.6  Caso  a  equipe  não  atinja  os  60%  de  alimentos  básicos  descritos  no  item  1.3,  serão
descontados, do total da pontuação da equipe, 02 pontos para cada 01 quilo do alimento
faltante.

 3.7  Caso a equipe extrapole o montante adquirido de sal e açúcar, conforme item 1.4 e 1.5, a
quantidade excedida será subtraída do total da pontuação da equipe. 

 3.8  Esses produtos deverão atender aos critérios dispostos no item 1.2 deste regulamento. Os
produtos  vencidos  ou  com  embalagens  danificadas  culminarão  em  penalidades  para  as
equipes.  Serão  descontados  05  pontos  (equivalente  a  5  quilos  ou  5  litros)  do  total  da
pontuação da equipe, por cada item apresentado nessas condições.

 3.9  ATENÇÃO: Sugere-se fortemente que as equipes inspecionem a validade e condições das
embalagens dos produtos antes dos fiscais iniciarem a contagem, bem como, disponham
dos alimentos de maneira organizada a facilitar a conferência e contagem dos mesmos.

 4  Sobre a entrega e contagem das arrecadações:

 4.1  As equipes devem entregar a arrecadação no ginásio do Colégio, nos seguintes horários: 

23/08/2019 (sexta-feira): das 12h00 às 21h30;

24/08/2019 (sábado): das 7h00 às 9h00.

 4.2  Os produtos arrecadados recebidos fora do horário previsto para a prova, conforme item
4.1 deste regulamento, poderão compor a doação, porém não serão contabilizados.

 4.3   Cada equipe deverá apresentar 10 integrantes (que atuarão como fiscais) às 7h30 do dia
24/08/2019.  Um dos capitães das equipes deve estar entre esses fiscais. 

Os  fiscais  deverão  estar  presentes  do  início  ao  fim  da  prova  (entrega  das  doações  às
instituições) e poderão ser trocados durante a mesma, garantindo-se que haja sempre 10
integrantes de cada equipe nos locais de arrecadação.

 4.4  Dos 10 alunos fiscais de cada equipe, 08 serão destinados para compor as comissões de
conferência (contagem e avaliação dos produtos, conforme item 1.2 deste regulamento). Os
02 demais  deverão permanecer  no local  destinado para  a  sua  equipe,  recepcionando e
organizando  os  alimentos  arrecadados.  E,  ao  final  todos  deverão auxiliar  a  entrega  dos
alimentos ao transporte das instituições. 
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 4.5  Cada  equipe  terá  seus  alimentos  contabilizados  e  fiscalizados  por  uma  comissão  de
conferência composta por, no mínimo, 06 fiscais: 02 ou mais professores e/ou funcionários e
04 alunos integrantes das diferentes equipes.

 4.6  Antes  da  contabilização  e  fiscalização  da  comissão  de  conferência,  08  alunos  dessa
comissão (2 de cada equipe) serão autorizados a fiscalizar os alimentos arrecadados por
cada equipe, conforme critérios dispostos no item 1.2 deste regulamento.

 4.7  O final da prova de alimentos caracteriza-se pelo encerramento da divisão dos alimentos
entre as instituições com o devido carregamento dos seus meios de transporte. 

 4.8  A finalização da prova de solidariedade depende da presença ininterrupta dos integrantes
das equipes, conforme indicado no item 4.2, para recebimento, organização e entrega dos
produtos. A não observância desse item culminará na redução de 100 pontos da pontuação
final da equipe na prova para cada integrante que se ausentar durante qualquer momento
da prova.

 5  Sobre as doações:

 5.1  As instituições para as quais os alimentos arrecadados serão destinados serão definidas
pela por cada equipe. Dessa forma, cada equipe deverá apresentar 2 opções de instituições,
em ordem de preferência, até 12h00 do dia 02/08/2019, apontando nome da instituição,
telefone de contato e responsável. Essas instituições devem ser enviadas por e-mail para
anapaula@cotuca.unicamp.br.

 5.2  As instituições sugeridas serão contatadas na ordem sugerida, e aquelas que usufruirão das
doações  serão  informadas  pela  comissão  organizadora  sobre  a  data  e  o  horário  para  a
retirada dos donativos, que acontecerá no dia 24/08/2019, impreterivelmente, das 10h às
11h30.

 6  Sobre a atividade/intervenção nas instituições:

 6.1   As instituições selecionadas pelas equipes serão contatadas pela organização para avaliar
sua disponibilidade em retirar  as  doações  na data  prevista  e  em receber  os  alunos das
respectivas equipes.

 6.2  Após  a  definição,  cada  equipe  conhecerá  a  instituição  na  qual  deverá  ser  realizada  a
intervenção e, para onde será encaminhada parte da arrecadação dos alimentos. 

 6.3  Se a instituição for indicada pela comissão organizadora dessa prova, cada equipe receberá
as  seguintes  informações  sobre  cada  instituição  1)  o  nome,  2)  telefone  e  nome  do
responsável pelo contato com a escola, e 3) endereço completo. 

 6.4  Em posse dessas informações, os alunos componentes das equipes devem realizar contato
prévio com as entidades, para conversar sobre as possibilidades de intervenção e acordar
junto dos responsáveis de cada entidade melhor data, horário e atividade a ser realizada.

 6.5  Nesses  contatos,  as  equipes  não  devem  garantir  nenhuma  doação  específica  para  as
instituições indicadas.
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 6.6   A  intervenção  a  ser  realizada  deve  estar  relacionada  às  necessidades  específicas  da
entidade  (por  exemplo,  uma  visita  para  auxílio  na  limpeza  ou  reorganização  do  local,
apresentações artísticas adequadas ao perfil de beneficiários de cada entidade, trabalhos
educativos  e/ou  de  orientação  para  as  pessoas  assistidas  pela  entidade  ou  para  os
profissionais da entidade, entre outras).

 6.7   Não serão consideradas como atividades nessas entidades apenas a visita e/ou entrevista
de profissionais para a apresentação da entidade e suas características, uma vez que isso se
configura numa etapa inicial para a posterior intervenção/atividade nas instituições. 

 6.8   Essas atividades devem contar com presença obrigatória de, no mínimo, 06 integrantes da
equipe.

 6.9  A intervenção deverá ser filmada e entregue à comissão organizadora da prova até o dia  16
de agosto de 2019, sexta-feira, às 12h, na Sala dos Professores, por um dos capitães de cada
equipe, para avaliação prévia desses materiais. 

 6.9.1  Os vídeos não serão aceitos após essa data e horário.

 6.9.2  Deve ser enviado o link do vídeo no e-mail anapaula@cotuca.unicamp.br.

 6.9.3  Os vídeos devem estar no formato mp4 ou avi ou num link do youtube ou afins

 6.9.4  Deverão ter duração de 8 a 10 minutos.

 6.9.5  Devem apresentar brevemente a instituição, sua finalidade e algumas características
e focar na atividade realizada, mostrando sua adequação para o perfil da instituição, bem
como os alunos participantes. 

 6.9.6  O vídeo pode ser  editado pela equipe para melhor aproveitamento do tempo de
vídeo.

 6.10  Os critérios de avaliação serão: adequação da intervenção às necessidades da instituição,
motivação, criatividade, participação e envolvimento dos integrantes da equipe.

 6.11  Os  vídeos  das  intervenções/atividades  realizadas  nas  instituições  serão  exibidos  para
todos os alunos da escola em uma data que será previamente combinada e anunciada.

 6.12  As  equipes  que  não  entregarem  o  vídeo  da  atividade/intervenção,  dentro  do  prazo
definido, não computarão pontos nessa etapa da prova.

 7  Sobre a pontuação da prova da solidariedade:

 7.1  A  classificação  do  1°,  2°,  3°  e  4°  lugar  na  arrecadação  de  alimentos será  definida,
respectivamente, pela ordem decrescente dos pontos acumulados pelas equipes.

 7.2  Os pontos acumulados serão obtidos da seguinte maneira:
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 7.3  A pontuação da arrecadação de alimentos seguirá o previsto no Regulamento Geral  da
Gincana: 

Arrecadação de alimentos

Duração da prova:

(Marque com um X)

Pontuação da prova de arrecadação

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa X 650 375 250 125

Média 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75

 7.4  As intervenções serão classificadas de acordo com os critérios estabelecidos no item 6.10,
também conforme o Regulamento Geral da Gincana:

Intervenções

Duração da prova:

(Marque com um X)

Pontuação da prova de arrecadação

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa X 650 375 250 125

Média 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75

 7.5  Em caso de empate,  as equipes empatadas receberão a mesma pontuação, e as demais
seguirão pela ordem decrescente a partir dos pontos totais ganhos.

 8  Sobre os recursos:

 8.1  Caso alguma equipe queira entrar com recurso sobre a prova, o mesmo deverá ser feito por
escrito e entregue a comissão organizadora da prova até as 12h do dia 24/08/2019. 

 8.2  Estes serão avaliados e divulgados até o dia 27/08/2019. 

 9  Disposições finais:

Pontos dos alimentos* –  Descontos**
Onde:
* 1 quilo ou litro = 1 ponto
**  Descontos referentes a: proporção exigida de algumas categorias de alimentos,

condições dos alimentos, presença dos fiscais no dia da contagem.
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 9.1  Todas  as  pessoas  que  participarem  de  qualquer  forma  da  gincana  estarão  sujeitas  às
condições  deste  regulamento.  Não  serão  aceitas  alegações  de  desconhecimento  deste
documento. 

 9.2  É de responsabilidade dos  capitães  das  equipes  a  ampla divulgação deste  regulamento
junto aos integrantes das mesmas, assim como zelar pela ordem, disciplina e garantir que
todas as normas sejam cumpridas.

 9.3  Serão  penalizadas  as  equipes  em  que  os  membros  apresentarem  comportamento  não
apropriado ou procederem de forma desrespeitosa, bem como, provocarem ou participarem
de  manifestações  que  perturbem  a  ordem,  culminando  a  perda  de  pontos  ou  a
desclassificação da equipe, conforme avaliação da comissão organizadora.

 9.4  Eventuais omissões deste regulamento serão avaliadas pela comissão organizadora, diante
do pedido de revisão formalizado, conforme item 8 deste regulamento.

Bom trabalho!


