
Gincana Cultural – Hanseníase Tem Cura. O Preconceito também. 

                                                 REGULAMENTO    

I- Critérios de Participação 

a) Cada escola pode inscrever uma equipe de até 25 estudantes e até dois 

Coordenadores; 

b) A equipe deve ser formada por estudantes de uma só escola, 

c)        A equipe deverá  fazer a sua inscrição via e-mail 

marciafontanella@nrecascavel.com, até às 17 horas do dia 16 de março de 2012, 

conforme formulário em anexo. 

Art. 1º Não serão aceitas inscrições fora da data e horário estipulados. 

II- Inscrição 

a) A inscrição da equipe/escola deverá ser feita no formulário em anexo à este 

Regulamento impreterivelmente até às 17 horas do dia 16 de março de 2012, 

conforme formulário em anexo e enviada para o e-mail 

marciafontanella@nrecascavel.com; 

b) Todos os dados solicitados no formulário da inscrição devem ser preenchidos. 

III – Das tarefas 

a) Todas as tarefas serão enviadas via e-mail para o (os) coordenador (es) de cada 

equipe inscrita e também publicadas no site da Gincana 

www.gincanahanseniase2012.wordpress.com ; 

b) A primeira tarefa será lançada no dia 19 de março às 8 horas da manhã, com 

todas as instruções para o cumprimento da mesma; 

c) As outras tarefas serão divulgadas em datas e horários a serem estipulados no 

site da Gincana e via e-mail, assim que a prova anterior tenha sido encerrada; 

d) Todas as tarefas terão uma pontuação individual e o não cumprimento de uma 

delas, NÃO elimina a equipe; 

e) A última prova será uma caça ao tesouro a ser realizada no Lago Municipal de 

Cascavel, no dia 16 de maio de 2012, no período da manhã; 

f) Poderão participar dessa prova até dois estudantes de cada equipe que deverão 

encontrar as pistas, responder as perguntas relacionadas ao tema  

( Hanseníase) e entregar todas as fichas ao Coordenador da prova na linha de 

chegada; 
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g) Será vencedora dessa prova a equipe que chegar primeiro no posto de entrega  

e tiver todas as perguntas respondidas corretamente; 

h) Será disponibilizado no site da Gincana material de apoio para que os 

estudantes preparem-se para essa e outras tarefas; 

i) Se as condições climáticas não forem adequadas à realização da Caça ao 

Tesouro, a prova poderá ser transferida, tanto de local como de data, sendo 

que todas as equipes serão previamente avisadas; 

j) A prova da caça ao tesouro terá a maior pontuação em relação às outras; 

k) Todas as pontuações cabíveis a cada prova serão divulgadas juntamente com 

as mesmas; 

l) Os resultados obtidos por todas as equipes em todas as tarefas serão 

divulgados no site da Gincana e via e-mail após o término da Gincana; 

m) O resultado final será divulgado no dia 16 de maio de à tarde, no Seminário, 

onde todas as equipes estarão presentes. 

IV- Premiação 

a) Todas as escolas participantes receberão um certificado e o agradecimento 

público no Seminário sobre Hanseníase que acontecerá no dia 16  maio de 

2012; 

b) A equipe vencedora terá como premiação uma viagem com data a ser definida 

para Foz do Iguaçu/Cataratas, com visita na Itaipu e uma sessão no 

Planetário/Pólo Astronômico, com as despesas de translado, entrada na Itaipu e 

Pólo Astronômico pagas. A entrada no Parque Nacional do Iguaçu será por 

conta do estudante ( meia entrada ) bem como a alimentação; 

c) A escola vencedora receberá um projetor de imagem (multimídia); 

d) Os coordenadores receberão um DVD player; 

e) As escolas vencedoras terão um horário no Seminário que acontecerá em maio 

para expor as atividades realizadas, resultados, etc; 

f) Dois estudantes integrantes da equipe vencedora gravarão um vídeo de 

conscientização sobre a Hanseníase juntamente com a atriz Elke Maravilha 

(apoia a campanha nacional ) na emissora da CATV que será veiculado na sua 

programação. 

g) Todos os integrantes das equipes receberão camisetas personalizadas e um 

brinde. 

 



Art. 2º. A premiação ficará sob-responsabilidade do NRE e do MOHRAN – Movimento 

de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase; 

Art. 3º. A organização da viagem bem como de todas as providências necessárias para 

autorizações e agendamentos ficará sob a responsabilidade do NRE/ NAIPE – Núcleo 

de Ações Pedagógicas Integradas. 

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 4º. O ato de inscrição neste concurso corresponde ao envio do formulário de 

inscrição anexo a este Regulamento, via e-mail de acordo com o item II  e implica no 

total conhecimento e aceitação de todos os itens deste regulamento, bem como na 

cessão de uso e dos direitos autorais dos trabalhos ao NRE, ao Morhan e `a Secretaria 

de Saúde da cidade de Cascavel, sem qualquer tipo de ônus, tendo em vista os 

objetivos do concurso. 

Art. 5º. O Núcleo Regional de Educação de Cascavel, o MOHRAN e a Secretaria da 

Saúde Cascavel, reserva-se ao direito da divulgação de imagens, resultados,  bem 

como a cessão de uso dos trabalhos a terceiros, sem qualquer tipo de ônus e sem a 

necessidade de notificação aos participantes,  assegurada a divulgação da autoria e o 

reconhecimento dos devidos créditos, na forma do Art 29 e seus incisos c/c Art 79, § 1º 

e 2º ambos da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).  

Art. 6º Os casos não previstos nesse regulamento serão resolvidos por Comissão 

designada pelo NRE.  

Art. 6º. Das decisões da comissão julgadora não caberão recursos.  

Cascavel, 05 de março de 2012.  

Professora Márcia Fontanélla –  

Coordenadora do Projeto 

Vander Piaia –  

Chefe do NRE/CASCAVEL 

                                   

 


