
 

 

 

EDITAL PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPES DO TORNEIO DA XXXIX SEMANA DA QUÍMICA Nº 

05/2019 

  

ANEXO I – REGULAMENTO DO TORNEIO 
 

1. DA COMPETIÇÃO  

1.1. O Torneio ocorrerá durante a Semana da Química entre os dias 21 e 26 de outubro de 2019. 

1.2. A competição contará com 8 (oito) equipes, cuja inscrição acontecerá a partir do dia 07/08/2019, como 

previsto pelo Edital Interno do Campus Rio de Janeiro 05/2019. Das 8 (oito) equipes, serão sorteadas duas 

a duas para a formação de 4 (quatro) chapas. 

1.3. O torneio será disputado em caráter eliminatório, da seguinte forma: 

 

                                           

                  

I. As primeiras disputas (Equipe 1 x Equipe 2; Equipe 3 x Equipe 4; Equipe 5 x Equipe 6; Equipe 7 x 

Equipe 8) serão realizadas no dia 22/10/2019. Dentro de cada chapa, serão classificadas, para a 

próxima etapa, aquelas que obtiverem maior pontuação. 

II. No dia 23/10/2019, as disputas serão entre as classificadas na primeira fase (Equipe A x Equipe 

B; Equipe C x Equipe D). Dentre as equipes que competem entre si, aquelas que mais pontuarem 

concorrerão ao 1° e 2° lugar. 

III. No último dia de competição, 24/10/2019, os vencedores disputarão o 1° e 2° lugar (Equipe Y x 

Equipe Z). 

 

 

 



 

 

IV. Caso haja a inscrição de mais de uma equipe por curso, haverá um sorteio no dia 26/08, como 

previsto no EDITAL PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPES DO TORNEIO DA XXXIX SEMANA DA 

QUÍMICA Nº 05/2019, a fim de selecionar apenas uma equipe para ser a participante do torneio. 
V. Caso alguma equipe não se inscreva ou não compareça nos dias determinados, a equipe presente 

ganhará automaticamente por W.O. aquela atividade; sendo classificada para a próxima fase. 

1.4. As atividades do torneio serão relacionadas aos assuntos referentes ao tema da XXXIX Semana da 

Química e conhecimentos gerais, no formato de perguntas, ações e tarefas, com pontuações 

diversas. 

1.5. Em caso de empate, em números de pontos, pelas equipes que concorrem entre si, haverá uma 

atividade, em que o vencedor será campeão da rodada. 

 

2. DOS COMPONENTES DA EQUIPE 

2.1. Cada equipe deverá ser composta por:  

1. 6 (seis) discentes, sendo um deles o aluno coordenador da equipe; 

2. 1 (um) servidor conselheiro; 

3. Devem ser indicados ainda mais 2 (dois) discentes suplentes. 

2.1.1. Discentes: 

Estes serão os alunos competidores, que deverão se submeter às atividades propostas. 

2.1.2. Aluno coordenador da equipe: 

Este aluno coordenará e liderará a equipe. Deverá estar presente em todas as atividades propostas. 

2.1.3. Servidor conselheiro: 

Este será responsável por ser o mediador da equipe, devendo orientar os discentes em qualquer 

momento das atividades. Não poderá responder as perguntas. 

2.1.4. Discentes suplentes: 

Estes serão os substitutos em caso de ausências dos membros oficiais da equipe e, quando 

necessário, deverão ser convocados e apresentados a comissão antes do início da primeira atividade 

do dia. Deverão ser do mesmo curso da equipe, no caso do técnico, e pertencer a graduação, no caso 

da equipe mista. Poderão ser de qualquer período. 

 

 

 



 

 

2.2. Anteriormente à primeira atividade de cada dia, as equipes deverão apresentar os 6 (seis) 

componentes que as representarão no dia em questão e estes serão os mesmos até o fim do dia. 

 

3. DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE ELIMINAÇÃO 

3.1. O não cumprimento das disposições descritas no EDITAL PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPES DO 

TORNEIO DA XXXIX SEMANA DA QUÍMICA Nº 05/2019 e neste regulamento; 

3.2. Consulta a aparelhos eletrônicos, livros didáticos, ajuda de professores ou alunos não participantes 

do torneio, ou qualquer outro tipo de artifício, sendo julgado pela comissão central. 

 

4. DA PREMIAÇÃO 

4.1. A premiação do 1º e 2º lugares ocorrerá durante o encerramento da XXXIX Semana da Química, no 

dia 25/10/2019. 

 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Durante o torneio haverão atividades complementares, que não serão eliminatórias, apenas somarão 

pontos extras a cada equipe. As atividades serão: 

5.1.1. Confecção de Tabela Periódica: 

A comissão central ficará responsável pela montagem de uma tabela periódica gigante, feita de 

caixas de sapato, no início de outubro. Esta tabela estará incompleta, faltando 80 elementos. As equipes 

serão responsáveis por finalizar a tabela, no dia 18/10/2019, sendo a quantidade de elementos distribuída 

igualmente por equipe. Serão responsáveis, também, por levar no dia desta atividade, 10 caixas de sapato 

com dimensões próximas a 30cm de comprimento e 20cm de largura. Os pontos serão dados 

gradativamente, de acordo com o tempo que cada equipe finalizar a montagem. Entretanto, ao final da 

confecção da tabela, a comissão julgará a integridade de cada peça, podendo este ser um motivo para a 

não pontuação da equipe. 

5.1.2.  Apresentação Cultural: 

No primeiro dia, 21/10/2019, as equipes deverão realizar uma apresentação cultural de qualquer 

natureza, havendo a participação de, no mínimo, 2 componentes da mesma. É obrigatória a participação 

do servidor conselheiro. Todas as equipes pontuarão, porém, haverá uma comissão julgadora para as 

apresentações, sendo a pontuação de acordo com a crítica de cada avaliador. 

 

5.1.3. Recolhimento de tampinhas: 



 

 

 
 

As equipes deverão recolher tampinhas de garrafa pet, que podem ser recolhidas a partir do 
lançamento do EDITAL PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPES DO TORNEIO DA XXXIX SEMANA DA 
QUÍMICA Nº 05/2019, e montar algum tipo de embalagem, como uma caixa, para acumular estas. Esta 
embalagem deverá ser de responsabilidade de cada equipe e qualquer pessoa poderá acrescentar 
tampinhas e contribuir com a equipe que desejar. No dia 21/10/2019, as equipes deverão entregar as 
embalagens, até 12h, na Coordenação de Extensão (CoEx), à comissão central ou pessoas por ela 
convidadas. As tampinhas serão pesadas a fim de conferir qual equipe juntou maior quantidade. A 
pontuação será dada gradativamente, do maior ao menor peso, para as equipes. O objetivo desta atividade 
é participar da campanha, realizada pela Paróquia São José da Lagoa, “Rodando com tampinhas” que 
coleta tampinhas plásticas por toda a cidade, vende para as cooperativas de reciclagem e o valor 
arrecadado é utilizado para aquisição de cadeiras de rodas para a ABBR. 

(https://www.simperj.org.br/noticia/conheca-o-projeto-rodando-com-tampinhas/). 
 

5.2. A divulgação das equipes classificadas para a próxima fase será dada, sempre, no dia seguinte. 

 
 

Grisset Tomasa Faget Ondar, 
Júlia Pereira de Oliveira, 

Letícia dos Santos Pacheco, 
Regina Kazumi Fukuda, 

Sharon Landgraf Schlup, 
Sueni de Souza Arouca 

Comissão Central 
 
 

Ana Paula Salerno 
Direção de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 

 
Jefferson Robson Amorim da Silva 

Diretor Geral do Campus Rio de Janeiro 

 

https://www.simperj.org.br/noticia/conheca-o-projeto-rodando-com-tampinhas/

