


 

Edital de Regulamento Gincl„na 2017 

 

1. Da definiÁ„o, objetivos e perÌodo da Gincl„na 

1.1. A Gincl„na È uma atividade que, tendo uma gincana por base, propıe para seus 
participantes, os Cl„s pioneiros de Santa Catarina, a submiss„o de seus projetos pioneiros, 
que ser„o avaliados e premiados com base em: inscriÁ„o do projeto; cumprimento do 
cronograma; execuÁ„o dos objetivos; envolvimento com a comunidade e outros ramos; 
repercuss„o na mÌdia e entrega do relatÛrio. 

1.2. O objetivo da Gincl„na, conforme proposto pelo VI FÛrum Regional Pioneiro, È a 
integraÁ„o dos pioneiros do estado de Santa Catarina em uma atividade que n„o requer, 
necessariamente, a interaÁ„o fÌsica entre os Cl„s, bastando a comunicaÁ„o via mensagens 
e redes sociais. Nessa linha, a Gincl„na visa tambÈm motivar os pioneiros a elaborarem e 
concluÌrem seus projetos, independente do ‚mbito ao qual se apliquem. 

1.3. Como objetivo secund·rio, a Gincl„na quer fazer com que haja maior visibilidade 
das atividades do ramo pioneiro para os outros ramos e para a comunidade. 

1.4. As inscriÁıes para Gincl„na acontecer„o no perÌodo de 12/09/2016 ‡ 03/07/2017. O 
resultado ser· divulgado em 08/07/2016, durante o VIII FÛrum Regional Pioneiro de 
Santa Catarina, onde ser· feita a premiaÁ„o aos Cl„s pelos projetos realizados. 

2. Da participaÁ„o 

2.1. A participaÁ„o È aberta a qualquer interessado/a, associado da Uni„o dos Escoteiros 
do Brasil e membro do ramo pioneiro na Regi„o Escoteira de Santa Catarina. 

2.2. Todos os pioneiros dos Cl„s participantes dever„o estar devidamente registrados na 
Uni„o dos Escoteiros do Brasil durante o perÌodo de realizaÁ„o da Gincl„na. 

2.3. AlteraÁıes no Cl„ ser„o permitidas, tendo em vista a saÌda ou entrada de novos 
Pioneiros. 

2.4. Cada Cl„ poder· participar com quantos projetos achar conveniente, mesmo assim, 
cada projeto ser· avaliado e premiado isoladamente. 

2.5. Para garantir a candidatura do projeto deve-se enviar para o e-mail 
comadsc@escoteiros.org os seguintes documentos, conforme modelos disponÌveis em 
anexo): 

a) Ficha de inscriÁ„o, 
b) Formul·rio pr·tico de projetos (deve ser preenchido no inÌcio do projeto) e 
c) RelatÛrio de execuÁ„o de projeto. 
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3. Dos projetos 

3.1. Sugerimos a leitura do livro ìCl„ Pioneiro em AÁ„oî, da Uni„o dos Escoteiros do 
Brasil, (disponÌvel em: http://www.escoteiros.org.br/wp-
content/uploads/2016/02/cla_pioneiro_em_acao.pdf). Ele oferece um guia para 
elaboraÁ„o de projetos. 

3.2. Todos os projetos realizados e enviados estar„o sujeitos a an·lise da COMAD SC, 
que ir· determinar o seu peso em pontuaÁ„o com base na fidelidade da metodologia de 
projetos, conforme descrito no Guia do Projeto Pioneiro e nos critÈrios definidos em 1.1. 

3.3. Projetos que tenham envolvimento com outros ramos e a comunidade ganham 
bonificaÁ„o em pontos, visando o objetivo 1.3 do Guia do Projeto Pioneiro. 

3.4. Haver· tambÈm bonificaÁ„o no caso de repercuss„o positiva da atividade na mÌdia. 

4. Da avaliaÁ„o 

4.1. A avaliaÁ„o ser· feita em duas etapas: A primeira prevÍ a conferÍncia dos 
documentos enviados (ficha de inscriÁ„o e formul·rio de projeto devidamente 
preenchidos e relatÛrio do projeto). Classificada na primeira etapa, a avaliaÁ„o segue para 
a segunda etapa. A segunda etapa consiste na avaliaÁ„o do relatÛrio, conforme o modelo 
proposto. 

4.2. A avaliaÁ„o do relatÛrio ser· pautada na fidelidade da estrutura de projeto proposto 
pelo Guia do Projeto Pioneiro e pelos critÈrios descritos no item 1.1. 

4.3. Havendo discord‚ncia com relaÁ„o a pontuaÁ„o, o Cl„ que se sentir lesado poder· 
enviar e-mail para comadsc@escoteiros.org justificando a discord‚ncia. O projeto ser· 
reavaliado. 

4.4. Ser„o avaliados apenas projetos realizados dentro do perÌodo da Gincl„na. 

4.5. Ser„o avaliados apenas os projetos ainda n„o classificados em outras ediÁıes da 
Gincl„na. 

5. Dos relatÛrios 

5.1. H· uma estrutura padr„o de relatÛrio em anexo que dever· ser seguida. A falha em 
n„o seguir as etapas do modelo poder· resultar na n„o computaÁ„o dos pontos do 
respectivo projeto. 

5.2. Todo relatÛrio dever· conter no mÌnimo duas e no m·ximo dez fotografias do projeto 
realizado. Pelo menos uma imagem deve conter os pioneiros trabalhando sobre o projeto. 
Havendo a participaÁ„o de outros ramos, sua participaÁ„o tambÈm deve estar em alguma 
imagem. 

5.3. A COMADSC disponibilizar· exemplos de relatÛrios de projetos pioneiros no link 
https://drive.google.com/folderview?id=0B1gzrgx_slFCZG9VSXN3Y1Zvb1E&usp=sh
aring 

 



6. Das regras e da conduta 

6.1. Toda a forma de comunicaÁ„o gerada para os fins da Gincl„na (textos, vÌdeos, folders 
etc.), conforme se espera, n„o deve se valer de linguagem agressiva, ofensiva ou 
discriminatÛria. 

6.2. Todo conte˙do gerado dever· se pautar na lei escoteira e nas virtudes pioneiras. 

6.3. Havendo desacordo com os termos 6.1 e 6.2 a tarefa n„o ser· contabilizada e, a ser 
julgado pela gravidade, o Cl„ poder· sofrer penalidade em pontos ou mesmo ser removido 
da Gincl„na. 

7. Do resultado final 

7.1. No final da Gincl„na ser„o apurados os pontos dos projetos aprovados e os mesmos 
ser„o classificados nos nÌveis Bronze, Prata, Ouro e Diamante. 

7.2. Todo Cl„ participante receber· tambÈm um certificado de participaÁ„o da Gincl„na. 

8. Das consideraÁıes gerais 

8.1. Ao participarem da Gincl„na todos os pioneiros declaram que concordam com esse 
Edital, bem como com o uso das imagens enviadas para os fins j· descritos e eventual 
divulgaÁ„o da atividade ou do Movimento Escoteiro. 

8.2. O uso do nome ìGincl„naî pode ser utilizado por qualquer participante da atividade, 
em qualquer meio de comunicaÁ„o. 

8.3. A comiss„o organizadora garante que os dados pessoais enviados ser„o utilizados 
apenas para os fins da atividade e quantitativos de pesquisa. 

8.4. Todo participante reconhece que a organizaÁ„o da atividade n„o se responsabiliza 
por qualquer dano ou prejuÌzo oriundo da participaÁ„o na Gincl„na. 

8.5. Em caso de d˙vidas, esclarecimentos, sugestıes ou orientaÁıes, entre em contato pelo 
e-mail  comadsc@escoteiros.org.br.  

Por fim, a organizaÁ„o deseja a todos uma excelente e saud·vel atividade e que todos nÛs 
possamos fazer o m·ximo proveito dessa experiÍncia. 

SERVIR! 

COMAD Regional 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de anexos: 

 

Ficha de inscriÁ„o 

Formul·rio pr·tico de projetos 
(Retirado do livro ìCl„ Pioneiro em AÁ„oî, UEB) 

Estrutura b·sica relatÛrio de projeto 
(A COMADSC disponibilizar· exemplos de relatÛrios de projetos pioneiros no link 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1gzrgx_slFCZG9VSXN3Y1Zvb1E&usp=sharing) 

 

 

 

 



Ficha de InscriÁ„o Gincl„na 2017 

 

Grupo Escoteiro: 
 

Numeral: 

Cidade: 
 

Distrito: 

Cl„: 
 
Mestre: 
 

E-mail: 

Assistente: 
 

E-mail: 

Nome: 
(Membros do cl„) 

Nascimento: 
(Membros do cl„) 

E-mail: 
(Membros do cl„) 
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FORMUL¡RIO PR¡TICO DE PROJETOS

TÌtulo do Projeto:

Respons·vel (Pioneiro ou Pioneira):

Data de InÌcio: Data de Conclus„o:

Colaboradores (Equipe de Interesse ou Colaboradores Eventuais):

1
2
3
4
5

Qual È o grande objetivo deste projeto (PROP”SITO)?

Que resultados devemos alcanÁar para atingirmos o objetivo 

(METAS)?

1

2

3

4

5

6
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Quais s„o os principais contatos relacionados ‡ execuÁ„o deste 

projeto?

NV Nome Telefone E-mail

1

2

3

4

5

6

Quais s„o os principais recursos necess·rios ‡ execuÁ„o do projeto 

(pessoal, recursos financeiros, equipamentos, espaÁo fÌsico, 

materiais)?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FaÁa um breve resumo das razıes deste projeto e da estratÈgia de 

execuÁ„o, tentando organizar o pensamento em relaÁ„o ao modo de 

agir mais eficiente para alcanÁar o seu objetivo:
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Quais s„o as tarefas a desenvolver para alcanÁar cada um 
dos resultados esperados (A«’ES)?

Meta:

M
et

a 
1

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

Meta:

M
et

a 
2

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos
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Meta:

M
et

a 
3

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

Meta:

M
et

a 
4

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos
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Meta:

M
et

a 
5

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

Meta:

M
et

a 
6

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos

AÁ„o Respons·vel Prazo Recursos
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