
Regulamento da Atividade de Desafios da III Semana Acadêmica Ifsul – Campus Gravataí

1. Coordenação da Atividade de Desafios

Ficam oficialmente listadas como coordenadoras e responsáveis diretas pelas atividades de
Desafio durante a III Semana Acadêmica Ifsul – Campus Gravataí as professoras Franciane
Cardoso (arte) e Raquel Calloni (biologia).

2. Inscrições

Serão realizadas sempre no dia anterior ao da realização de cada Desafio, em data, horário e
local a serem divulgados previamente pela Coordenação da Atividade de Desafios.

Cada desafio exigirá uma inscrição específica que será realizada exclusivamente com um
das professoras responsáveis pela atividade, componentes de Coordenação da Atividade de
Desafios.

A efetivação da inscrição será feita por meio de preenchimento completo da ficha de
inscrição e a sua homologação será procedida mediante assinatura de uma das coordenadoras
responsáveis, com posterior identificação numérica da equipe. No momento da inscrição, cada
equipe receberá uma cópia do regulamento da atividade e assinará um termo de ciência.

Não será permitida a realização de inscrições fora dos dias e horários pré-estabelecidos ou
sob a supervisão de outro professor que não os pertencentes à Coordenação do Desafio.

A inscrição em um desafio não implica em inscrição automática nos demais, bem como a
equipe inscrita em um desafio não apresenta obrigação de participar dos demais.

Inscrições que descumprirem os critérios estabelecidos neste regulamento serão
consideradas nulas.

3. Equipes

As equipes deverão ser constituídas exclusivamente por alunos regularmente matriculados
no IFSUL Campus Gravataí, pertencentes a quaisquer turnos de estudo e a quaisquer das turmas
regulares da instituição.

Cada equipe será constituída de exatamente cinco integrantes e não haverá limite máximo
para o número de equipes inscritas em cada desafio.

4. Desafios

Ao todo, serão propostos quatro desafios ao londo dos três dias da III Semana Acadêmica
Ifsul – Campus Gravataí. Estes consistem de tarefas elaboradas por docentes do campus e que terão
tempo limitado para a resolução por parte de cada equipe.

4.1. Resolução do Desafio

Cada equipe terá, no máximo, 1 hora (60 minutos) para resolver o Desafio para o qual se
inscreveu, a contar do horário previsto para o início do Desafio

Os desafios serão distribuídas conforme data e horário constante tabela em anexo, sempre no
auditório da escola. Cada equipe deverá apresentar pelo menos um integrante para retirar o Desafio,
tendo exatamente dez minutos para a retirada, a contar do horário de início da atividade. A equipe
que não apresentar nenhum representante no momento da entrega ou que se apresentar após o
tempo de tolerância será automaticamente desclassificada.

A responsabilidade da retirada da tarefa é exclusiva da equipe e a Coordenação do Desafio
não se responsabiliza por eventuais problemas.



No horário de início de cada Desafio será acionado um cronômetro oficial, o qual será
exposto no auditório da escola.

Os membros da Coordenação da Atividade de Desafio e os professores elaboradores dos
desafios não responderão qualquer questionamento a respeito dos mesmos. A interpretação do
desafio faz parte da tarefa e é de exclusiva responsabilidade da equipe.

4.2. Entrega do Desafio

A entrega deverá ser realizada no auditório da escola, somente aos membros da
Coordenação da Atividade de Desafios. No momento da entrega, todos os membros da equipe
deverão estar presentes e a Coordenação se reserva o direito de não receber a resolução do Desafio
caso este critério não seja cumprido.

O horário será registrado na folha de resposta do Desafio no momento em que este for
entregue à Coordenação da Atividade de Desafios. Além disso, todos os integrantes da equipe
deverão assinar a declaração de entrega da tarefa.

A responsabilidade pelo controle do tempo e entrega da tarefa dentro do prazo determinado
é exclusiva de cada equipe. Não será permitida a entrega de tarefas posteriormente ao horário final
de cada desafio.

5. Pontuação

Cada Desafio terá escala de pontuação e critérios de avaliação próprios, estabelecidos pelo
docente que o elaborou, sendo estes de inteira responsabilidade do mesmo. Também é de
responsabilidade do professor propositor do Desafio a sua correção e a atribuição da pontuação para
cada equipe.

6. Resultados

Os resultados de cada Desfio serão divulgados pela Coordenação da Atividade de Desafios
ao final de cada dia nos murais da instituição.

7. Premiação

Receberá premiação a equipe que obtiver a pontuação mais alta no desafio em que se
inscreveu. Ao todo, haverão quatro premiações, uma para cada Desafio.

A premiação constituirá de um certificado (cujo direito será estendido às equipes ocupantes
do segundo e terceiro lugares) e de um prêmio simbólico (cujo direito será exclusivo da equipe que
ocupar a primeira colocação).


