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1. 0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Este Regulamento dispõe sobre a organização da I GINCANA DE 

LOGÍSTICA REVERSA DO AMBIENTAL LÊ SOCIAL - ALÊS, evento criado e gerido 

pela Profa. Dra. Ivânia Soares de Lima, para desenvolver o Projeto de Extensão da 

UNIFACOL, Ação do sabão no coronavírus: fabricação e distribuição de sabão 

de óleo residual de fritura, com a colaboração da Profa. Dra. Eulina Tereza Nery 

Farias. 

 

 

1.1 Objetivo do Movimento Ambiental Lê Social - ALÊS 

 

Promover ações que estimulem a coleta seletiva e a transformação de 

resíduos, com foco nos 5 Rs (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar), 

sensibilizando, de maneira prática e dinâmica, a sociedade e as instituições de 

ensino, a trabalharem na logística reversa. 

 

 

1.2 Inscrições dos participantes e das equipes 

 

A primeira fase de inscrição iniciará com a leitura do Regulamento da I 

Gincana de Logística Reversa do ALÊS (01/08/2020). Em seguida, os participantes 

deverão preencher a ficha de inscrição, que consta na turma 6tusmv4 do classroom, 

até o dia 31/08/2020. Na segunda fase, o líder de cada equipe, deverá inscrever 

seus integrantes que foram inscritos na primeira fase, na turma 6tusmv4 do 

classroom, até a 00:00h do dia 15/09/2020. A quantidade máxima de participantes é 

de 15 alunos e a mínima é de três (03) pessoas por equipe. 

 

Observação 1: os participantes da equipe que não se escreveram na primeira fase 

de inscrição, o líder poderá incluí-los em sua equipe enviando a ficha, devidamente 

preenchida, estando os mesmos cientes do regulamento da gincana. O participante 

que não esteja inscrito na equipe, mas estar inscrito na gincana, no dia da 

premiação, ele será classificado como colaborador nas tarefas ou como colaborador 

da gincana. 
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Observação 2: fatos ocorridos fora do regulamento da gincana podem ser 

analisados, pela comissão de avaliação da Gincana. 

 

Observação 3: os participantes inscritos e não inscritos nas equipes, da I Gincana do 

movimento ALÊS, têm a  ciência que  os organizadores, avaliadores, patrocinadores 

e bem como as instituições parceiras não têm nenhuma responsabilidade com os 

conflitos internos e/ou externos  que possam  ocorrer, no desenvolvimento das 

tarefas deste evento. 

 

 

2. 0  DESCRIÇÃO DO CALEDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

A I Gincana de Logística Reversa do ALÊS iniciará no dia 01/08/2020, com  

postagens de arquivos (Regulamento e Ficha de inscrição) e finalizará no dia 28 de 

novembro de 2020, com as premiações das equipes. 

Não será facultado o não cumprimento de algumas tarefas, pois todos os 

participantes deverão postar, obrigatoriamente, arquivos de fotos nos Questionários 

de Tarefas, comprovando a sua participação e atuação no Projeto de Extensão da 

UNIFACOL. Os questionários de tarefas apresentados nas Tabelas 01 e 02 mostram 

exatamente as tarefas que deverão ser cumpridas na turma 6tusmv4 do classroom, 

seguindo o critério de avaliação na descrição de cada tarefa. A descrição de tarefa 

será o ÚNICO critério utilizado, por todos, no processo avaliativo, ou seja, pelos 

participantes na primeira etapa, pela comissão de equipe na segunda etapa e pela 

comissão de avaliação da gincana na terceira e última etapa. 

 

 

2. 1  Primeira Etapa de Prestação de Contas das Tarefas 01, 02 e 03 

 

Na primeira etapa de prestação de contas, todos os participantes deverão 

fazer postagens de arquivos de fotos, que comprovem o cumprimento das tarefas 

01, 02 e 03 (ver Tabela 01), na turma 6tusmv4 do classroom, até 00:00h do dia 

02/11/2020. Após este horário, a cada três (3) horas de atraso, na postagem de 

arquivos, a equipe perderá um (1) ponto, finalizando as perdas de pontuação e as 

postagens, às 12:00hs do dia 03/11/2020. 
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Observação  4: os participantes inscritos nas equipes que cumpriram as tarefas 01, 

02 e 03 receberão a primeira comprovação de participação e atuação no Projeto de 

Extensão da UNIFACOL, por meio de envio do classroom. 

 

Tabela 01 – Questionário de tarefas da Etapa I e critério de avaliação na descrição 
das tarefas 01, 02 e 03. 
 

 QUESTIONÁRIO DE TAREFAS DA ETAPA I E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Tarefa 01 - Adiciona o arquivo de uma foto, na turma 6tusmv4 do Classroom, que 

conste a sua imagem e de outras pessoas coletando óleo residual de fritura.  

 

Critério de Avaliação na descrição da tarefa 01: 

A foto deverá obter os seguintes registros, para ser escolhida como a melhor foto 

da equipe, na tarefa 01: 

1) Quantidad

e máxima de óleo - (todos os integrantes deverão coletar mais que 2L (litros) de 

óleo residual de fritura); 

 

2) Voluntários 

na coleta de óleo residual de fritura; 

 

3) Quantidad

es de coletores usados na coleta do óleo residual de fritura. 

 QUESTIONÁRIO DE TAREFAS DA ETAPA I E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Tarefa 02 - Adiciona o arquivo de uma foto, na turma 6tusmv4 do Classroom, que 
conste a sua imagem  no programa de aprendizagem de fabricação e embalagem 
de sabão de óleo residual de fritura. 
 
Critério de Avaliação na descrição da tarefa 02: 
A foto deverá obter os seguintes registros, para ser escolhida como a melhor foto 
da equipe, na tarefa 02: 

1) O 

integrante da equipe deverá participar do processo de fabricação de sabão de 

óleo residual de fritura, usando os equipamentos de proteção individual – EPIs. 
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2) O 

processo de fabricação deverá ser registrado em foto; 

 

3) Deverá ser 

registrado em foto, o valor do pH do sabão com a fita indicadora de pH. 

 

4) A 

embalagem do sabão deverá também ser registrada em foto, de forma que 

comprove a autenticidade da mesma, ou seja, que realmente foi elaborada pela 

equipe.  

 

 

 QUESTIONÁRIO DE TAREFAS DA ETAPA I E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Tarefa 03 - Adiciona o arquivo da foto da Tabela A, com os valores da receita total, 
custo total e lucro líquido da comercialização do sabão de cada integrante de 
equipe, na turma 6tusmv4 do Classroom.  
 
        Tabela A -  Alguns indicadores do Balanço Social, modelo IBASE  

Base de cálculo Valor (R$) 

Receita total  

Custo total  

Lucro líquido  

Indicadores sociais internos  

Programa de aprendizagem de fabricação e 
embalagem do sabão 

Registrado na foto da  
Tarefa 02 

Indicadores sociais externos  

Geração de trabalho e renda Registrado no lucro 
Líquido 

 
Voluntários na coleta do óleo residual de fritura 

Registrado na foto da  
Tarefa 01 

 
Critério de Avaliação na descrição da tarefa 03: 

1) Calcular a 

receita total, custo total e lucro líquido da venda individual. 
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Receita total = quantidade de sabão vendido x preço venda de cada unidade 

 

Custo total =  despesa total na fabricação, embalagem e distribuição do sabão  

 

Lucro líquido =  Receita total  - custo total do sabão   

 

2) Verifique 

se os indicadores sociais internos e externos, que constam na Tabela A, estão 

comprovados nas tarefas 01 e 02. 

 

Importante Lembrar 

 

Todos os critérios de avaliação na descrição das tarefas deverão constar nas 

fotos, pois os mesmos serão utilizados na pontuação das tarefas. As fotos deverão 

ser postadas na turma 6tusmv4 do Classroom na data prevista, para evitar perda 

de pontuação, nas etapas de prestações de contas. 

 

 

2. 2   Primeira Etapa de Avaliação dos Participantes das Equipes 

 

Os arquivos de fotos, das tarefas 01 e 02, anexados ao Questionário de 

Tarefas da Etapa I deverão ser analisados pelos participantes da equipe, 

selecionando a melhor, que apresenta todos os itens dos critérios de avaliação, na 

descrição das tarefas 01 e 02 (Tabela 01). Apenas uma foto de cada tarefa deverá 

ser anexada no arquivo de fotos da primeira etapa de avaliação, na turma 

6tusmv4 do classroom. 

Os valores da base de cálculo e os indicadores sociais internos e externos 

que constam na foto da Tabela A é um arquivo de foto, postado na tarefa 03. Este 

arquivo deverá ser anexado no arquivo de fotos da primeira etapa de avaliação, 

para os integrantes, da sua equipe, cumprirem a tarefa 06 do Questionário de 

Tarefas da Etapa II. 

Todos os arquivos deverão ser postados até 00:00h do dia 04/11/2020. Após 

este horário, a cada três (3) horas de atraso, na postagem de arquivos, a equipe 
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perderá um (1) ponto, finalizando as perdas de pontuação e as postagens, às 

12:00hs do dia 05/11/2020. 

 

Observação 6: os participantes inscritos nas equipes que cumpriram a primeira 

etapa de avaliação receberão a segunda comprovação de participação e atuação 

no Projeto de Extensão da UNIFACOL, por meio de envio do classroom. 

 

 

2. 3 Segunda Etapa de Prestação de Contas das Tarefas 04, 05 e 06 

 

Na segunda etapa de prestação de contas, os participantes cumprirão as 

tarefas 04 e 05, postando no Questionário de Tarefas da Etapa II as melhores 

fotos das tarefas 01 e 02, que foram escolhidas pela comissão de equipe. Estas 

fotos vão ser anexadas no arquivo da comissão de equipe, turma 6tusmv4 do 

classroom.  

A tarefa 06 será cumprida por todos os participantes da equipe, com os 

seguintes dados escritos na Tabela B: cálculo do Lucro líquido total da venda do 

sabão pela equipe e os Investimentos de tempo em ações para o público externo. 

 O cálculo do Lucro líquido total da venda do sabão pela equipe será efetuado 

pelo somatório do Lucro líquido da venda de cada participante, que se encontra 

anexado no arquivo de fotos da primeira etapa de avaliação. Os Investimentos de 

tempo em ações para o público externo serão realizados pela postagem dos links, 

no Questionário de tarefas da Etapa II. Para obter estes links, a equipe deverá 

produzir material e divulgar nas mídias sociais (instagran, facebook, you tube ou/e 

outras), com a ação de educação ambiental na coleta do óleo residual de fritura e as 

doações do sabão elaborado pela equipe. 

Todos os arquivos deverão ser postados até 00:00h do dia 08/11/2020. Após 

este horário, a cada três (3) horas de atraso, na postagem de arquivos, a equipe 

perderá um (1) ponto, finalizando as perdas de pontuação e as postagens, às 

12:00hs do dia 09/11/2020. 

 

Observação 7: os participantes inscritos nas equipes que cumpriram as tarefas 04, 

05 e 06 receberão a terceira comprovação de participação e atuação no Projeto de 

Extensão da UNIFACOL, por meio de envio do classroom. 
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Tabela 02 – Questionário de tarefas da Etapa II e critério de avaliação na descrição 
das tarefas 04, 05 e 06. 

 QUESTIONÁRIO DE TAREFAS DA ETAPA II E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Tarefa 04 – Adiciona o arquivo da melhor foto da tarefa 01, que foi selecionada 
pela comissão de equipe, no arquivo de fotos da comissão de equipe, turma 
6tusmv4 do Classroom. 
  
Critério de Avaliação na descrição da tarefa 04: 

1) Os 

participantes das equipes deverão adicionar a melhor foto da tarefa 01, 

somente a que foi postada pela comissão de equipe. 

 

2) O 

integrante da equipe perderá 10 pontos, caso venha adicionar, na tarefa 04, 

uma foto diferente da que comissão de equipe postou anteriormente.  

QUESTIONÁRIO DE TAREFAS DA ETAPA II E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Tarefa 05 - Adiciona o arquivo da melhor foto da tarefa 02, que foi selecionada 
pela comissão de equipe, no arquivo de fotos da comissão de equipe, turma 
6tusmv4 do Classroom. 

 
Critério de Avaliação na descrição da tarefa 05: 
1) Os participantes das equipes deverão adicionar a melhor foto da tarefa 01, 
somente a que foi postada pela comissão de equipe. 

 
2) O integrante da equipe perderá 10 pontos, caso venha adicionar, na tarefa 04, 
uma foto diferente da que comissão de equipe postou anteriormente.  

  

QUESTIONÁRIO DE TAREFAS DA ETAPA II E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 
Tarefa 06 - Adiciona o arquivo da foto da Tabela B, na turma 6tusmv4 do 
Classroom, com as seguintes informações: dados da equipe, lucro líquido total da 
comercialização do sabão da equipe e os links das mídias sociais, onde foram 
divulgadas a ação de Educação Ambiental e as doações do sabão, para uso 
antisséptico como prevenção do coronavírus.  
 
 
       Tabela B -  Alguns indicadores do Balanço Social, modelo IBASE  
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Dados da Equipe 

Número da equipe: 
Nome completo do líder da equipe: 
Quantidade de participantes na equipe: 

Base de cálculo 

Valor do Lucro líquido total 

 

Investimentos de tempo em Ações para o público externo 

Informe o link, das mídias sociais, que foi divulgado a Ação de Educação 
Ambiental com a coleta do óleo residual de fritura e as doações do sabão 
fabricado pela equipe. 

   
 
Critério de Avaliação na descrição da tarefa 06: 
 

1) O lucro 

líquido total da equipe deverá ser calculado por cada participante da equipe e 

anexado na Tabela B da tarefa 06; 

 

2) O lucro 

líquido total da equipe deverá ser calculado pelo somatório do lucro líquido da 

venda do sabão de cada participante da equipe. Em seguida, deverá ser 

anexado; 

 

3) A 

comissão de avaliação da Gincana escolherá o melhor link divulgado pela 

comissão de equipe. 

  

Importante Lembrar 

 

Todos os critérios de avaliação na descrição das tarefas deverão constar nas 
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fotos, pois os mesmos serão utilizados na pontuação das tarefas. As fotos deverão 

ser postadas na turma 6tusmv4 do Classroom na data prevista, para evitar perda 

de pontuação, nas etapas de prestações de contas. 

 

2. 4 Segunda Etapa de Avaliação da Comissão de Equipe 

 

A comissão de equipe (composta pelo líder e no mínimo dois participante 

inscritos na equipe) analisará o arquivo de fotos da primeira etapa de avaliação 

(turma 6tusmv4 do classroom) e, escolherá a melhor foto que apresente os critérios 

de avaliação na descrição das tarefas 01 e 02 (Tabela 01). A comissão de equipe 

deverá postar apenas uma foto, de cada tarefa, no arquivo da comissão de equipe, 

para os integrantes anexarem nas tarefas 04 e 05 do Questionário de Tarefas da 

Etapa II. O integrante da equipe perderá 10 pontos, caso venha adicionar, nas 

tarefas 04 e 05, fotos diferentes que não foram anexadas no arquivo da comissão 

de equipe. 

A comissão de equipe analisará as Tabelas A e B das tarefas 03 e 06 de cada 

participante e anexará no arquivo da comissão de equipe, o valor do Lucro Líquido 

Total da venda do sabão da equipe e o melhor link que divulgará a ação de 

educação ambiental, com a coleta do óleo residual de fritura e as doações do sabão 

fabricado pela equipe. Vale lembrar, que o Lucro Líquido Total da venda do sabão 

da equipe deve estar de acordo, com os valores anexados na tarefa 06, calculados 

por todos os participantes da equipe. 

Todos os arquivos deverão ser postados até 00:00h do dia 16/11/2020. Após 

este horário, a cada três (3) horas de atraso, na postagem de arquivos, a equipe 

perderá um (1) ponto, finalizando as perdas de pontuação e as postagens, às 

12:00hs do dia 17/11/2020. 

 

 

2. 5 Terceira Etapa de Avaliação da Comissão da Gincana  
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A comissão de avaliação da Gincana, que será composta por três professores 

da UNIFACOL, analisará todos os arquivos postados na turma 6tusmv4 do 

classroom, após cada horário estabelecido de postagens de arquivos. Os 

professores da comissão pontuarão as tarefas das equipes, usando os critérios de 

avaliação na descrição de cada tarefa. Apenas três equipes com as maiores 

pontuações serão escolhidas, para concorrerem o Terceiro, Segundo e Primeiro 

Lugar, na I Gincana de Logística Reversa do Ambiental Lê Social. Caso tenha 

empates na pontuação, o desempate das equipes seguirá a seguinte a ordem de 

avaliação: 

1º)  Desempatará e ganhará a colocação, a equipe que atingir maior número de 

visualizações nas mídias sociais (instagran, facebook, you tube ou/e outras) com a 

divulgação da ação de educação ambiental na coleta do óleo residual de fritura e as 

doações do sabão fabricado pela equipe. 

 

2º) Caso persista o empate na pontuação, a equipe que apresentar o maior Lucro 

Líquido Total de venda do sabão fabricado com óleo residual de fritura ganhará a 

colocação. 

O resultado da pontuação total das equipes será divulgado na turma 6tusmv4 

do classroom, no dia 27 de novembro de 2020. A comissão de avaliação da Gincana 

divulgará o resultado final em uma live, convidando os integrantes de equipes, 

colaboradores e a sociedade brasileira a participarem das premiações das equipes 

da I Gincana de Logística Reversa do Ambiental Lê Social, no dia 28 de novembro 

de 2020, às 19:30 hs 

 

Observação 8: o calendário de atividades da I Gincana de Logística Reversa do 

ALÊS se encontra apresentado na Tabela 03. 
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Tabela 03: Calendário de atividades da I Gincana de Logística Reversa do ALÊS 

DATAS 
d/m/2020 

ATIVIDADES 

01/08  a 31/08 Inscrição com a Leitura do Regulamento. 

15/09 Inscrição da equipe com a Leitura do Regulamento. 
 

02/11  Primeira Etapa de Prestação de Contas das Tarefas 01, 02 e 03 
 

03/11 
Até 12:00hs 

Prazo limite da Primeira Etapa de Prestação de Contas das 
Tarefas 01, 02 e 03. 

04/11 Primeira Etapa de Avaliação dos Participantes das Equipes. 
 

05/11 
Até 12:00hs 

Prazo limite da Primeira Etapa de Avaliação dos Participantes 
das Equipes. 

08/11 Segunda Etapa de Prestação de Contas das Tarefas 04, 05 e 06. 
 

09/11 
Até 12:00hs 

Prazo limite da Segunda Etapa de Prestação de Contas das 
Tarefas 04, 05 e 06. 

16/11 Segunda Etapa de Avaliação da Comissão de Equipe. 
 

17/11 
Até 12:00hs 

Prazo limite da Segunda Etapa de Avaliação da Comissão de 
Equipe. 

27/11 
Até 12:00hs 

Terceira Etapa de Avaliação da Comissão da Gincana 

Resultado da pontuação final. 

28/11  
19:30 hs 

Premiações das equipes na live. 
 

 

 

2. 6 Metodologia Resumida do Projeto de Extensão da UNIFACOL  

 

O projeto será realizado pelos alunos da UNIFACOL e pela população, sob a 

coordenação da profa. Ivânia Soares de Lima e colaboração da profa. Eulina Tereza 
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Nery Farias. Todos os colaboradores deverão assinar um termo de compromisso, 

com as regras a serem seguidas para o desenvolvimento do projeto (Ficha de 

inscrição e leitura do regulamento da I Gincana do Ambiental Lê Social). Tarefas 

serão programadas para serem cumpridas na turma 6tusmv4 do Classroom que 

comprovarão a sua participação no projeto. A coleta do óleo residual de fritura será 

realizada com todos os participantes do projeto, envolvendo a população, durante 

um período. Nas suas residências, realizarão a purificação do óleo, armazenando 

em garrafas PETs. Posteriormente, o óleo purificado será utilizado no processo de 

fabricação do sabão, com todos os EPIs necessários, seguindo a Portaria INMETRO 

nº 126, de 19 de novembro/99. O sabão produzido será divido em duas partes: uma 

para comercialização e a outra para doação, no combate da COVID-19, com 

instruções de higienização das mãos.  

 

 

3.0 PONTUAÇÕES DAS TAREFAS E PREMIAÇÕES DAS EQUIPES 

 

O Quadro abaixo mostra a pontuação de cada tarefa, que os integrantes das 

equipes deverão cumprir. 

Tarefas Pontos Observação 

Tarefa 01  50  

Tarefa 02  50  

Tarefa 03 50 O integrante da equipe perderá 150 pontos, se as 

Tarefa 04  Até 20 tarefas 01, 02 e 03  não forem cumpridas. 

Tarefa 05  Até 40   

Tarefa 06  Até 20  

Total 230  
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As equipes, inscritas na I Gincana de Logística Reversa do ALÊS, que 

conseguirem obter no mínimo 200 pontos nas tarefas cumpridas, serão premiadas 

com os seguintes Prêmios:  

❖ Certificado 

que participou do Projeto de Extensão da UNIFACOL  - Ação do sabão no 

coronavírus: fabricação e distribuição de sabão de óleo residual de fritura. 

❖ Declaração 

que participou do evento: I Gincana de Logística Reversa do Ambiental Lê Social. 

❖ Selo de faixa 

e níveis: um (1) nível acima, do que consta na ficha de inscrição. 

Os Selos terão a impressão da logomarca do ALÊS, cor do resíduo, código da 

faixa e nível de classificação de cada participante inscrito na Gincana (Tabela 04). 

Todos os participantes que atingirem a pontuação mínima de 200 pontos receberão 

o Selo com um (1) nível acima, do que consta na ficha de inscrição. 

 

Observação 8: as equipes que obterem uma pontuação acima de 200 pontos, nas 

tarefas cumpridas, por três gincanas sucessivas, serão premiadas com o selo de 

reconhecimento de faixa acima do que consta na ficha de inscrição (Tabela 04). 

3. 1 Premiação da Equipe Vice - Campeã 

 

❖ Selo de faixa 

e níveis: dois (2) níveis acima, do que consta na ficha de inscrição. 

3. 2 Premiação da Equipe Campeã 

❖ Selo de faixa 

e níveis: três (3) níveis acima, do que consta na ficha de inscrição. 
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4. 0 DIVULGAÇÃO DA II GINCANA DE LOGÍSTICA REVERSA DO AMBIENTAL 

LÊ SOCIAL 

 

Data prevista: 01 de dezembro de 2020 

Projeto: Produção de biodiesel: utilização da glicerina no sabão de óleo residual de 

fritura 

 Tabela 04 – Selo de reconhecimento de faixa e níveis do movimento ALÊS. 

 
SELO 

 
 
 
 

 
Faixa é a titulação da equipe. Nível é a nota de  
avaliação correspondendo a titulação da equipe. 

  
EXEMPLO 

 

 
Colaborador das Tarefas ou do Movimento ALÊS 
(inscrito na Gincana do ALÊS, mas sem equipe) 

 

 
Colaborador 

 
 
 

 
I Gincana do ALÊS: no ato da inscrição da equipe 
todos os integrantes são (B0). 
Faixa: Básico (B). 
Nível: zero (0). 
Código: (B0)  

Papel/Papelão         Vidro 
  AZUL                     VERDE 
 
 

Básico 1 - (B1) 
Básico 2 - (B2) 
Básico 3 - (B3) 

 
 

Técnico 3 - (T3) 
Técnico 4 -  (T4) 
Técnico 5 -  (T5) 

 
Graduado 5 - (G5) 
Graduado 6 - (G6) 
Graduado 7 - (G7) 

 
Pós – Graduado 8 - (PG8) 

Plástico                     Metal 
VERMELHO         AMARELO 
 
 
 
 

Madeira         Pilha e Baterias 
PRETO                 LARANJA 
 
 
 
 

Orgânico          Não reciclável       
MARROM                 CINZA       

1. Logomarca do Movimento 

ALÊS 

2. Cor do Resíduo e Código 

3. Faixa e Nível 

4. Nível da equipe 
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Pós – Graduado 9 - (PG9) 
Pós – Graduado 10 -PG10) 

                                      
 
                         

 

 

 ______________________________              _________________________________ 
Profa. Dra. Ivânia Soares de Lima                   Profa. Dra. Eulina Tereza Nery Farias 

Coordenadora                                                  Colaboradora 
 
 

___________________________________________ 
Profa. Ma. Mikaelly Ellen Macedo Carvalho Rocha 

Comissão de Avaliação da Gincana 

  


