
5Ano XIX - Estado do Tocantins, quinta-feira, 27 de setembro de 2007  DIÁRIO OFICIAL   No 2.501

3.2 - Cada aluno deverá participar de
apenas uma equipe.

3.3 - Cada equipe deverá participar dos
três desafios cujo resultado se dará pela
somatória de pontos obtidos em cada um deles.

3.4 - Cada equipe deverá escolher um
pseudônimo (“nome de guerra”) para facilitar a
sua identificação. Podendo dispor de patrocínio
para viabi l izar camisetas, adereços de
torcida, etc.

3.5 - Cada equipe deverá se inscrever
na secretaria de sua escola de origem até o dia
28 de setembro. A escola deverá entregar a ficha
de inscrição da equipe até o dia 2 de outubro
para a Coordenação do Evento, na Secretaria
de Ciência e Tecnologia.

3.6 - Cada escola interessada deverá
selecionar uma única equipe que a
representará na GINCANA TECNOLÓGICA. A
equipe deverá se apresentar à banca
examinadora, no dia 4 de outrubro, das 8 às
11h no Ginásio de Esportes da Escola Técnica
Federal de Palmas,  com o material necessário
para a realização dos três desafios.

3.7 - A ordem de apresentação das
soluções dos desafios será decidida por sorteio
no dia 4 de outubro de 2007, na Escola Técnica
Federal de Palmas.

3.8 - A banca julgadora será escolhida
pelo Secretario de Ciência e Tecnologia no dia
e local do evento e divulgada verbalmente a
todos os participantes, sendo composta por
professores e/ou convidados e por membros
da comissão organizadora.

3.9 A Comissão julgadora disporá da
seguinte tabela para pontuar cada uma das
provas, seguindo a classificação das equipes
nos diferentes desafios.

Primeiro lugar = 10 pontos
Segundo lugar = 6 pontos
Terceiro lugar 4 pontos.
Tendo concluído a prova = 1 ponto.

3.10 - Será considerada campeã a
equipe que somar o maior número de pontos
nos quatro desafios disputados.

3.11 - Um eventual empate será
confrontado com uma nova prova, proposta na
hora pela comissão organizadora.

3.12 - A seqüência dos desafios será
divulgada no dia, pela comissão organizadora.

4. DA PREMIAÇÃO

A premiação se dará da seguinte
maneira:

Os alunos membros das três
melhores equipes receberão certificados de
honra ao mérito.  A equipe vencedora em 1o lugar
receberá um cheque no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais); a equipe classificada em 2o

lugar receberá um cheque no valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) e a equipe
classificada em 3o lugar receberá um cheque
no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais).

5. DESAFIOS

5.1 DESAFIO 1 - Combatendo Fogo na
Floresta (Projeto do Museu Exploratório de
Ciências Unicamp - Universidade Estadual de
Campinas que gentilmente cedeu para a
Secretaria de Ciência e Tecnologia do
Tocantins.)

5.2 DESAFIO 2 - OVO DE GALINHA

5.3 DESAFIO 3 - PONTE DE
MACARRÃO

5.4 DESAFIO 4 - GERINGONÇA
TECNOLÓGICA COM MATERIAL RECICLÁVEL

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - A Comissão Organizadora é
constituída pelos servidores da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, sendo, no mínimo,  um
integrante de cada Diretoria, das Assessorias
e dois integrantes do Gabinete do Secretário.

6.2 - A comissão organizadora está
livre para julgar aspectos e situações não
incluídas nestas regras, assim como criar
provas surpresas ao longo da Gincana.

CONTATO: Secretária de Ciência e
Tecnologia – 3218-6305 (falar com a Daniele)

Palmas - TO, 24 de setembro de 2007.

Osmar Nina Garcia Neto
Secretário de Ciência e Tecnologia

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome da equipe:  
Unidade Escolar:  
Diretor:  
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Equipe: 

Nome do aluno Série que freqüenta 

01 -  

02 -   

03 -   

04 -   

05 -  

 
 
 
 

Nome e telefone do responsável  
pelo preenchimento da ficha de inscrição 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS 

 
EQUIPE: PONTUAÇÃO 
 10 6 4 1 
 
COMBATENDO FOGO NA FLORESTA 
 

    

 
PROVA DO OVO 
 

    

 
PROVA DA PONTE DE MACARRÃO 
 

    

 
GERINGONÇA TECNOLÓGICA  

    

TOTAL     
 
 

 
Avaliador 

SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO E CULTURA
Secretária: MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005,
de 5 de  setembro de 2007.

Regulamenta o empréstimo das
Unidades Escolares da Rede Estadual
de Ensino.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 42, § 1º, inciso
II, da Constituição do Estado e de acordo com a
Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997 e, ainda,
considerando a necessidade de regulamentar
o empréstimo das unidades escolares da Rede
Estadual de Ensino, resolve:

Art. 1º Para a efetivação do empréstimo
das unidades escolares, deverão ser
observados os seguintes critérios:

I - as dependências da unidade escolar
solicitada serão disponibilizadas somente
quando não interferir nas atividades do
calendário escolar, no período letivo, nas datas
comemorativas e outros eventos;

II - será cobrada uma taxa de
manutenção diária por sala, paga no ato da
confirmação do empréstimo, no valor de
R$13,00 (treze reais) para eventos da Secretaria
da Educação e Cultura, ou de R$39,00 (trinta e
nove reais) para os demais solicitantes, com a
finalidade de cobrir as despesas operacionais
com manutenção;

III - no caso de empréstimos em que
sejam necessárias entre dez e quinze salas,
bem como de outras dependências escolares,
o valor diário será de R$390,00 (trezentos e
noventa reais), acima deste referencial, a taxa
será de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais);

IV - as taxas de manutenção serão
recebidas antes da utilização e administradas
pela Associação de Apoio à Escola, na forma
legal a que se submete o regime de Gestão
Escolar e, também, as Instruções Normativas
pertinentes;

V - é vedado o empréstimo das
instalações físicas para eventos com fins
lucrativos, para reuniões de partidos políticos,
bem como para eventos em que sejam servidas
bebidas alcoólicas;

VI - é vedada a hospedagem nas
unidades escolares, para eventos ou cursos
que não sejam promovidos pela Rede Estadual
de Ensino;

VII - a unidade escolar não se
responsabilizará pelos materiais de
propriedade de terceiros que o solicitante vier a
utilizar nas dependências da unidade escolar;
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EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº:  139/2007
PROCESSO Nº:  2007/2700/002484
CONVENENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE
TOCANTINÓPOLIS
OBJETO: Instituir e disciplinar a cooperação
técnica mútua entre os convenentes, com o
propósito de estabelecer as condições básicas
para o desenvolvimento de ações referentes à
realização dos serviços de inspeção das
unidades escolares municipais.
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a contar
da data da assinatura.
DATA DA ASSINATURA:  14 de setembro de 2007.
SIGNATÁRIOS:  MARIA AUXILIADORA SEABRA
REZENDE
Secretária de Estado da Educação e Cultura
ANTENOR PINHEIRO QUEIROZ
Prefeito Municipal de Tocantinópolis

CONVÊNIO Nº:  140/2007
PROCESSO Nº:  2007/2700/002485
CONVENENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGUIARNÓPOLIS
OBJETO: Instituir e disciplinar a cooperação
técnica mútua entre os convenentes, com o
propósito de estabelecer as condições básicas
para o desenvolvimento de ações referentes à
realização dos serviços de inspeção das
unidades escolares municipais.
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a contar
da data da assinatura.
DATA DA ASSINATURA:  14 de setembro de 2007.
SIGNATÁRIOS:  MARIA AUXILIADORA SEABRA
REZENDE
Secretária de Estado da Educação e Cultura
ANTONIO AIRES MARANHÃO
Prefeito Municipal de Aguiarnópolis

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONVÊNIO Nº: 0091/2006
PROCESSO Nº: 2006/2700/003542
TERMO ADITIVO: 1º (primeiro)
CONCEDENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DAS
ESCOLAS ISOLADAS E REUNIDAS DA DRE DE
ARAGUAÍNA
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do
Termo de Convênio nº 0091/2006
DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2007.
SIGNATÁRIOS: MARIA AUXILIADORA SEABRA
REZENDE
Secretária de Estado da Educação e Cultura
NELDER OLIVEIRA CHAVES
Presidente da Entidade Conveniada

CONVÊNIO Nº: 0094/2006
PROCESSO Nº: 2006/2700/003546
TERMO ADITIVO: 1º (primeiro)
CONCEDENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DAS
ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do
Termo de Convênio nº 0094/2006
DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2007.
SIGNATÁRIOS: MARIA AUXILIADORA SEABRA
REZENDE
Secretária de Estado da Educação e Cultura
MARIA DE NAZARÉ BRAGA BARROSO
Presidente da Entidade Conveniada

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

CONVÊNIO Nº: 0024/2006
PROCESSO Nº: 2006/2700/001192
TERMO ADITIVO 3º (TERCEIRO)
CONCEDENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA
ESCOLA ESPECIAL RAIO DE LUZ
OBJETO: Alteração da Cláusula Oitava do
Convênio nº 0024/2006.
DATA DA ASSINATURA:  23 de agosto de 2007.
SIGNATÁRIOS: MARIA AUXILIADORA SEABRA
REZENDE
Secretária de Estado da Educação e Cultura
CLEGINALDO FERNANDES LIMA
Presidente da Convenente

CONVÊNIO Nº: 0039/2006
PROCESSO Nº: 2006/2700/001271
TERMO ADITIVO 3º (TERCEIRO)
CONCEDENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
CONVENENTES:ASSOCIAÇÃO DE APOIO A
ESCOLA ESPECIAL FILHOS DA LUZ
OBJETO: Alteração da Cláusula Oitava do
Convênio nº 0039/2006.
DATA DA ASSINATURA:  23 de agosto de 2007.
SIGNATÁRIOS: MARIA AUXILIADORA SEABRA
REZENDE
Secretária de Estado da Educação e Cultura
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS FILHO
Presidente da Associação Convenente

CONVÊNIO Nº: 0044/2006
PROCESSO Nº: 2006/2700/001357
TERMO ADITIVO: 3º (TERCEIRO)
CONCEDENTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA
ESCOLA ESPECIAL ESTRELA DA ESPERANÇA
OBJETO: Alteração da Cláusula Oitava do
Convênio nº 0044/2006.
DATA DA ASSINATURA:  23 de agosto de 2007.
SIGNATÁRIOS:
MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE
Secretária de Estado da Educação e Cultura
MARIA GRACY MOREIRA CRUZ
Presidente da Associação Convenente

VIII - no ato do empréstimo, o solicitante
deverá assinar um Termo de Responsabilidade
por eventuais danos que vierem a ocorrer nas
dependências da unidade escolar;

IX - é de responsabilidade do
solicitante as providências quanto ao
policiamento e à segurança para o evento,
objeto do empréstimo. Sendo assim, o
solicitante terá que entregar cópia do ofício em
que solicita tal prestação de serviço para o
evento, com a confirmação do atendimento;

X - o prazo para aceitação do pedido
de empréstimo, que é feito por escrito e
assinado, será de, no mínimo, 20 (vinte) dias
de antecedência à realização do evento;

 XI - a unidade escolar terá autonomia
para emprestar, sem ônus, as dependências
da unidade escolar, quando for para atender a
comunidade, na realização de reuniões de
associações de bairro, catequeses e outras
assemelhadas, não ultrapassando o número
de 40 (quarenta) pessoas e com duração
máxima de três sessões.

Parágrafo único. Ao disposto no inciso
VI, deste artigo, fica excetuada a hospedagem
nas unidades escolares somente para eventos
que envolvam alunos e servidores da Rede
Estadual de Ensino, desde que a unidade
escolar comporte o número de participantes a
serem alojados.

Art. 2º Para a divulgação de Cursos de
Informática, Profissional e outros, que envolvam
custos para os alunos, deverão ser obedecidos
os seguintes critérios:

I - a divulgação terá o tempo de 10 (dez)
minutos, no horário do recreio;

II - a distribuição de bolsas deverá ser
integral e os sorteios deverão ser realizados
na hora do intervalo, no pátio da unidade escolar,
não ultrapassando o tempo de 15 (quinze)
minutos;

III - toda divulgação deverá ser
submetida à apreciação da Diretoria Regional
de Ensino. Quanto à distribuição de material
de divulgação, deverá ser entregue na secretaria
da unidade escolar, que fará a distribuição;

IV - não será permitida a divulgação de
mais de um curso por semana na unidade
escolar.

Art. 3º Para dirimir dúvidas quanto à
interpretação e análise de casos omissos, fatos
relevantes e novos, não contemplados nesta
Instrução Normativa, deverá ser consultada a
Diretoria Regional de Ensino a que está
vinculada a unidade escolar.

Art. 4º Revoga-se a Instrução Normativa
nº 012, de 20 de novembro de 2006.

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra
em vigor a partir desta data.
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