
REGRAS GERAIS – III FECART

PARTICIPANTES:
Participarão do III FECART todos os alunos matriculados nos cursos de Ensino Médio Integrado
do Campus São Francisco do Sul.  É vedada a participação de outros que não estejam nesta
situação.
É obrigatória a presença dos alunos no Campus nos dias de realização do III FECART como em
qualquer outro dia letivo. Para o aluno que não comparecer será registrada a falta nas disciplinas
daquele dia e as equipes perderão pontos na atividade/prova da frequência.

ATIVIDADES:
As atividades CULTURAIS e ARTÍSTICAS (constantes na programação) serão desenvolvidas por turma, formando assim
9 equipes:
1° ano Administração Alfa
1° ano Administração Beta
1° ano Guia de Turismo
1° ano Automação e Controle
2° ano Administração Alfa
2° ano Administração Beta
2° ano Guia de Turismo
3° ano Administração
3° ano Guia de Turismo

A ordem das apresentações das atividades será por sorteio prévio e permanecerá fixa ao longo do evento.

Para as atividades de ESPORTES, em virtude do pequeno número de alunos em 4 das 9 turmas, serão necessárias
uniões, com objetivo de formar equipes com número de integrantes suficiente para as disputas. As turmas unidas serão:
Equipe A: Junção das turmas de 3° ano de ADM com 2° ano de ADM ALFA
Equipe B: Junção das turmas de 3° ano de TURISMO com 2° ano de TURISMO

Portanto, as atividades de esportes totalizarão 7 equipes
OBS: Caso a equipe A, B ou ambas, conquistem pontuações nos esportes, elas serão replicadas para as duas turmas.

Após a realização das atividades de esportes estas equipes se desintegram e passam a atuar separadamente nas
demais atividades.

ORIENTAÇÕES:
Os  alunos  poderão  buscar  orientações  para  desenvolvimento  das  atividades  do  III  FECART junto  ao  professor(a)
coordenador(a)  de  cada  atividade  constante  na  programação  e  no  regulamento  disponível  em:
www.saofrancisco.ifc.edu.br.
Os professores regentes também poderão ser consultados por suas respectivas turmas para apoio e orientações.

PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES:
Todas as provas seguirão as mesmas regras de pontuação, conforme segue:
Prova Cumprida: 20 pontos
Primeiro lugar: 50 pontos (acrescido os 20 pontos da prova cumprida = 70)
Segundo lugar: 30 pontos (acrescido os 20 pontos da prova cumprida = 50)
Terceiro lugar: 10 pontos (acrescido os 20 pontos da prova cumprida = 30)
Na atividade/prova da frequência  se  todos alunos vierem terão  20 pontos.  A cada aluno  da turma que faltar  será
descontado 0,5 ponto.
 
RESULTADOS:
Os resultados das atividades ocorrerão ao final do dia letivo de 12/05/2017, com premiação para as 3 equipes que
obtiverem maior pontuação.
A equipe  que  obtiver  o  primeiro  lugar  será  premiada  também  com  uma  viagem:  ROTEIRO  CULTURAL  PARA
CAMPEÕES.

São Francisco do Sul, 05 de abril de 2017
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