
PROGRAMAÇÃO E REGULAMENTO IV FECART

OBS 1: Os Jogos (11 e 12/07) serão por curso, sendo que Administração formará duas equipes: Equipe A: terceiro e primeiros anos. Equipe B: segundos anos.
OBS 2: As demais atividades serão por TURMA.
OBS 3: As atividades de preparação para o FECART, deverão ser realizados em momentos extraclasse.
OBS 4: Todos os dias será realizada a prova da PRESENÇA, que contará ponto para as turmas (conforme regulamento)

DIA: 11/07/2018
ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 (CONCOMITANTE)

Horário Atividade Local de Realização
e status da atividade

Responsável
Apoio

Horário Atividade Local de Realização e
status da atividade

Responsável
/ Apoio

08H 1) Abertura e apresentação das 
turmas:
Será realizada pelo responsável 
da atividade e terão como nome 
o curso e o país que 
representam.

2) Apresentação das bandeiras 
(com referência ao país que 
representam) (conforme 
regulamento)

3) Apresentação do mascote 
(conforme regulamento)

4) Líder de torcida, relacionada 
ao país, (conforme regulamento)

Local: Ginásio de
Esportes

Status: Divulgadas
com antecedência

Fábio e
Adriano

Apoio: 
Lucélia, 
Adriana, 
Vitor, Ícaro, 
Severino, 
Andreia

10h Contabilização das
arrecadações: 

• Ração para animais 
(ração seca para cães e/ou 
gatos ou ambos)

• Kits de Higiene Pessoal 
A (conforme regulamento)

• Kits de higiene pessoal 
B ( conforme regulamento)

Local: A definir

Status: Divulgada com
antecedência

Pontuação conforme 
regulamento

Severino 

Apoio:
Andreia,
Adriano,
Lucélia,
Adriana,
Vitor ,

Mauro + 3
aluno de

cada turma

9h30 as
17h

Esportes Ginásio de Esportes

Status: Modalidades
divulgadas com 
antecedência

Fábio e
Adriano

Apoio: 
Adriano, 
Severino, 
Diogo

3h:30
as

15h:30

Caça ao Tesouro: em busca
da senha perdida

Local: A definir

Status: Consta no 
cronograma, 
instruções surpresa

Cauê

Apoio: 
Andreia, 
Ícaro, Vitor 
Mauro, 
Severino



DIA 12/07/2018
ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 (CONCOMITANTE)

Horário Atividade Local de Realização
e status da atividade

Responsáveis
/ Apoio

Horário
Atividade

Local de Realização
e status da atividade

Responsáveis
/ Apoio

08h as
12h

Finais dos jogos Ginásio de Esportes Adriano e
Fábio

Apoio:
Adriano,
Severino,

Diogo

09h as 
10h

Integrada:
Painel Nações da Copa

Local: A definir

Status: Divulgada 
com antecedência

Adriana,
Vitor e
Lucélia

13h30 Apresentação da personalidade 
histórica do país que a equipe 
representa (visual, explicação 
verbal + escrito na língua do 
país)

(conforme regulamento)

Auditório

Status: Divulgada 
com antecedência

Lucélia

Apoio: 
Adriana, 
Vitor, 
Andreia

13h:30 Campeonato avião de papel Local: A definir Fábio

Apoio:
Ícaro, Diogo,

Frederson

14h15 Apresentação dança típica do 
país.
(conforme regulamento)

Auditório

Status: Divulgada 
com antecedência

Lucélia

Apoio: 
Adriana, 
Vitor, Mauro 
Andreia

15h30 Nome do jogador: identificar o
nome 4 jogadores da copa do

mundo 2018 (a partir de
imagens projetadas), por equipe

(conforme regulamento)

Local: Auditório

Status: Consta no 
cronograma, 
jogadores revelados 
na hora da atividade

Lucélia

Apoio: Vitor,
Ícaro, Fábio, 
Cauê

16h30 Embaixadinhas (1 menina e um
menino por equipe)

(conforme regulamento)

Local: Auditório

Status: Divulgada 
com antecedência

Lucélia

Apoio: Vitor,
Fábio, Cauê



DIA 13/07/2018

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 (CONCOMITANTE)

Horário Atividade Local de Realização e
status da atividade

Responsáveis/
Apoio

Horário
Atividade

Local de Realização e
status da atividade

Responsáveis/
Apoio

8h Dança Coreográfica: 
música: “Finesse”(Bruno 
Mars)
(conforme regulamento)

Local: Auditório

Status: Divulgada com
antecedência

Adriano

Apoio: Andreia,
Ícaro, Severino

9h:30 Games
Local: A definir

Status: Divulgada com
antecedência

Fábio

Apoio: Vitor, 
Diogo, Frederson

9h
Música a Capela

(conforme regulamento)

Local: Auditório

Status: Divulgada com
antecedência

Adriano

Apoio: Andreia,
Ícaro, Severino

10h Produção de Música: A
equipe deverá desenvolver

uma música com letra
relacionada a copa do

mundo e cantá-la
(conforme regulamento)

Local: Auditório

Status: Divulgada com
antecedência

Lucélia

Apoio: Adriana, 
Vitor, Mauro 
Andreia

10h30 Soletração Local: Auditório

Status: Consta no 
cronograma

Severino

Apoio: Ícaro, 
Adriano

13h:30
as 15h

Show de Talentos 
(optativo – não pontua)

Auditório Severino, Fábio, 
Diogo, Ícaro

13:30 Contabilização de pontos Sala 6 – bloco
professores

Andreia,  
Adriano, Lucélia,
Adriana, Vitor

15h Resultado vencedores IV 
FECART

Auditório Severino,
Andreia, Cauê,

Adriano, Lucélia,
Adriana, Vitor,

Fábio



REGULAMENTO DAS ATIVIDADES

Atividade Regulamento Pontuação

Jogos

DOS JOGOS: As competições pertencentes aos jogos que compõem o FECART 
ocorrerão neste ano sob a forma de disputa entre cursos. Considerando os cursos 
existentes no IFC, existirão quatro (4) equipes:

1) Automação Industrial;
2) Guia de Turismo;
3) Administração A;
4) Administração B;

Em função de um número maior de alunos em algumas turmas e menor em outras, assim
como insuficiência de alunos por naipe, será necessária uma adaptação, de modo que as
equipes possam competir dentro de uma maior possibilidade de igualdade. Neste sentido,
torna-se imprescindível que as equipes sejam formadas por alunos de todas as turmas,
não havendo desta maneira exclusões ou exclusividades.

DAS MODALIDADES: Considerando o número de equipes e as experiências das 
edições anteriores, para este ano as modalidades que farão parte do FECART são as 
seguintes: Futsal, voleibol, basquetebol e tênis de mesa. Deste modo, terá um campeão 
no voleibol masculino e um para o feminino, e assim sucessivamente para todas as 
modalidades, inclusive o tênis de mesa.

DAS DISPUTAS:  As disputas serão dentro dos naipes masculino e feminino, tanto para
as modalidades coletivas, quanto para as individuais. 

Voleibol, Futsal e Tênis de Mesa:
Participação:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Basquete:
Participação:  50 pontos, acrescido para:
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Prova da Presença
Os alunos deverão responder (pessoalmente) sua presença, cada dia da IV FECART. A 
solicitação para a tarefa poderá ser feita a qualquer momento entre 8 e 17 horas e será 
realizada por qualquer professor que dê aula na turma.

100% da turma: 100 pontos por 
chamada/turno
Entre 90 e 99%: 70 pontos por chamada 
chamada/turno
Entre 80 e 89%: 40  pontos por chamada 
chamada/turno
Entre 70 e 79%: 20  pontos por chamada 
chamada/turno
Menos de 70% não pontua

Bandeira Confeccionar a bandeira da equipe nos padrões da bandeira do país que a turma 
representa.

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15



Cada turma deverá apresentar uma bandeira confeccionada a partir de materiais 
recicláveis, no tamanho (1mx60cm) Obs.: não será permitido uso de materiais não 
recicláveis como isopor, vidro, etc. A apresentação deverá ser no dia do evento

Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Mascote

O mascote (representado por uma pessoa da turma), deverá ter figurino com a cor 
predominante da bandeira do país que representa. 
O mascote deverá estar presente durante toda a FECART
A Comissão Organizadora poderá solicitar o mascote a qualquer momento.
A equipe deverá trazer também um desenho finalizado do mascote para conferência dos 
juris

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Líder de Torcida

A equipe deverá apresentar uma coreografia de torcida com 12 componentes, sendo que
o mascote deverá fazer parte da coreografia.
A coreografia com acompanhamento musical deverá ter a duração de no mínimo dois e
no máximo três minutos.

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Arrecadação Ração,
Kit A e Kit B

Ração para animais:  Arrecadação de ração seca para cães e/ou gatos ou ambos. 
Deverá estar em embalagens de um quilo, identificados se a ração é para cães ou para 
gatos. A pontuação está limitada a 10 quilos por turma. Cada turma será responsável 
pelo armazenamento de sua arrecadação e trazer no dia e horário da contabilização 
(11/07/18)

Kits de Higiene Pessoal A (2 sabonetes, 1 escova de dente, 1 pasta  dental, 1 shampoo,
1 caixa cotonete, 1 pcte absorvente, 1 pente ou escova cabelo). 

OBS: Cada kit deverá estar embalado em saco plástico transparente de modo que 
os itens fiquem visíveis para conferência. A pontuação está limitada a 20 kits por 
turma. Cada turma será responsável pelo armazenamento de sua arrecadação e 
trazer no dia e horário da contabilização (11/07/18)

Kits de higiene pessoal B ( 2 sabonetes, 1 pct fralda geriátrica, 1 pente ou escova para 
cabelo, 1 pasta dental, 1 shampoo, 1 condicionador). 
OBS: Cada kit deverá estar embalado em saco plástico transparente de modo que os 
itens fiquem visíveis para conferência. A pontuação está limitada a 20 kits por turma. 
Cada turma será responsável pelo armazenamento de sua arrecadação e trazer no dia e 
horário da contabilização (11/07/18).

OBS: kits e quilos incompletos não pontuam

15 pontos por quilo

5 pontos por kit

10 pontos por kit



Painel Nações da Copa

As turmas serão divididas em quatro equipes para a produção de painéis com a temática 
Nações da Copa. Cada painel será composto com desenhos, imagens, colagens e pinturas
referentes aos países temas de cada turma. Assim, cada equipe deverá compor de forma 
criativa e integrada um painel com referências de 2/3 países.

Equipes: cada equipe será formada por 3 integrantes de cada turma de acordo com a 
divisão a seguir.

Equipe 1 : 2 GT, 1 Ampére, 1 Beta
Equipe 2 : 1 GT, 2 Alfa, 2 Automação
Equipe 3 : 1 Alfa, 2 Beta, 1 Volt
Equipe 4 : 3 GT, 3 ADM

Sugestão: cada equipe deverá convidar 1 servidor para auxiliar na composição do painel.

Material Cedido pelo IFC: papel pardo (ofertado pela organização da FECART), os 
demais itens deverão ser providos pelas próprias equipes.

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

OBS: pontua para todas as turmas que 
participarem da atividade em conformidade 
com a classificação.

Apresentação da
personalidade histórica

Apresentar 1 caracterização de personalidade histórica do país que a equipe represente
(exceto jogador de futebol). Cada turma deverá apresentar um personagem marcante do
país,  apresentá-lo  ao  público  com outro  aluno  explicando.  Tempo máximo:  2  (dois)
minutos. 

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Apresentação dança
típica do país

Apresentação de uma dança típica do país representado pela turma.
Cada turma  deverá  apresentar  uma dança  típica  do  país  devidamente  carcaterizados.
Devem explicar sobre a origem e/ou significado. Tempo máximo 5 (cinco) minutos.

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Produção de Música

A equipe deverá desenvolver  uma música com letra  relacionada a  copa do mundo e
cantá-la. Podem ser utilizados instrumentos musicais (responsabilidade de transporte e
instalação da equipe). A equipe pode ter até 6 integrantes. 
Os componentes deverão estar com roupas predominantemente da cor da equipe e com
acessórios  alegres  e  divertidos  que  lembrem o  tema  da  gincana.  Os  acessórios  e  a
desenvoltura serão julgados pelos professores.

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100



Nome do jogador

4 integrantes da turma para responder imagens de 04 (quatro) jogadores de seleções que 
participam da Copa do Mundo 2018. Os integrantes terão 30 segundos para dizer o nome
do jogador (pode ser apelido).

Não será permitido a utilização de álbuns que contenham jogadores de futebol.

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Embaixadinhas

Dois membros por turma: 1 menino e 1 menina para realizar “embaixadinhas 
individuais”.

O resultado será a soma das embaixadinhas do menino e da menina

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Coreografia

Dança Coreográfica: música: “Finesse”(Bruno Mars)
Nesta prova as turmas deverão preparar uma coreografia de dança para música: 
“Finesse”(Bruno Mars). As coreografias devem conter com no mínimo 4 membros da 
turma. Serão considerados critérios de avaliação: performance, ritmo, conjunto, 
animação, criatividade e figurino.

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

A Capela

Música a Capela: Cada equipe deverá escolher uma das duas listas para cantar, sendo que
o medley deve conter parte de todas as músicas da lista devendo ter uma duração entre 
quatro e seis minutos. Os participantes não podem utilizar quaisquer tipos de 
instrumentos ou meios digitais, tendo como única forma de sons o seu próprio corpo (voz
e movimentos).Serão considerados como critérios para avaliação: ritmo, performance, 
afinação e combinação das músicas.

Lista A 
1) Evidências(Chitãozinho e Xororó)
2)Resposta(Skank)
3) Vou Festejar(Beth Carvalho)
4)Revelação(Fagner)
5)Gostava tanto de você(Tim Maia)
6)Uma Brasileira(Paralamas do Sucesso)
7)I Will Survive(Gloria Glaynor)
8)Can't Take My Eyes off You(Frank Valli)
9)Chandelier(Sia)
10)Domino Dancing(Pet Shop Boys)
11)Pyscho Killer(Talking Heads)

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100



12)Crying in the rain(A-Ha) 

Lista B 
1) Dancing Queen (ABBA)
2) Total eclipse of my heart(Bonnie Tyler)
3) Bohemian Rhapsody (Queen)
4) Wreckingball(Miley Cirus)
5) Modern Love(David Bowie)
6) Bizarre Love Triangle(New Order)
7) Ive Brussel(Jorge Bem)
8) Do seu Lado(Nando Reis)
9) Velha Infância(Tribalistas)
10) Tempos Modernos(Lulu Santos)
11) Eva (Ivete Sangalo)
12) Amor Perfeito(Roberto Carlos)

Games

Jogos no XBOX:

FIFA 2018

GRAN TURISMO 6

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Avião de Papel

Será disponibilizado para cada turma 2 folhas de papel-ofício A4 para confeccionar o 
avião no momento da prova.
Será avaliado: maior tempo de voo e distância

Tarefa Cumprida:  50 pontos, acrescido para:
Quinto lugar:    15
Quarto lugar:    30
Terceiro lugar:  50
Segundo lugar:  70
Primeiro lugar:  100

Soletração Será divulgado posteriormente

Quinto lugar:    40
Quarto lugar:    60
Terceiro lugar:  90
Segundo lugar:  120
Primeiro lugar:  150

Show de Talentos

Essa atividade NÃO PONTUA. É livre para que demonstrem seus talentos, divirtam-se e
se integrem entre as turmas. As apresentações deverão ser inscritas com antecipação, 
pelo preenchimento da Ficha de Inscrição (modelo abaixo) As inscrições devem ser 
entregues aos Professores: Adriana ou Lucélia ou Vitor, até dia 10/07/2018

Não pontua


