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CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS TADEU – CAMPUS UNIMONTE

EDITAL ADM: Nº 29/2018

REF: EDITAL DAS OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO DA SÃO JUDAS CAMPUS UNIMONTE.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
A São Judas Campus Unimonte abre edital de participação para alunos dos últimos anos dos
cursos de Administração, Ciências contábeis, Comercio Exterior, Direito, Design, Gastronomia,
Gestão de Recursos Humanos, Logística, Processos Gerenciais e

Publicidade e Propaganda, que

farão ENADE 2018, a participarem das “OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO DA SÃO JUDAS CAMPUS
UNIMONTE”, no dia 21 de Novembro de 2018. Evento esportivo e cultural que visa promover a
integração dos alunos dos cursos que farão ENADE por meio de uma olimpíada, a qual irá tratar de
forma lúdica os principais assuntos de conhecimentos gerais da atualidade. A ideia de utilizar a
temática esportiva e cultural se dá em virtude da identificação dos alunos dos cursos como forma de
interação social e motivacional.

2. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1.

Poderão participar alunos inscritos no ENADE 2018 de qualquer curso de graduação
da São Judas Campus Unimonte.

2.2.

Cursos Participantes: Administração, Ciências contábeis, Comercio Exterior, Direito,
Design, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Processos Gerenciais e
Publicidade e Propaganda.

2.3.

Fica vetada a participação de alunos dos demais cursos da São Judas Campus
Unimonte.

3. INFORMAÇÕES E REGRAS DAS OLIMPÍADAS
3.1.

AS “OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO DA SÃO JUDAS CAMPUS UNIMONTE”, ocorrerá
no dia 21 de Novembro de 2018, em Santos no Centro Universitário São Judas Campus
Unimonte, situado na rua Comendador Martins, 52.
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3.2.

Os Participantes deverão comparecer no auditório Ozires Silva no dia 21/11/2018 às
19h.

3.3.

As Olimpíadas do conhecimento terão várias disputas e se tornará campeão o curso
que somar o maior número de pontos.

3.4.

Estão elencadas abaixo as atividades que estarão em disputa:
A. Arrecadação de Alimentos não perecíveis – O Curso que trouxer 50 kg de
alimentos ganha 10 pontos e mais 1 ponto extra para cada 10kg a mais de
alimentos entregues;
B. Arrecadação de lacres de latinhas de alumínio – Cada garrafa Pet cheia de
lacres equivale a 3 pontos;
C. Grito de guerra – O curso que criar um grito de guerra relacionado ao seu curso
e apresentar no dia ganha 10 pontos;
D. Quiz de conhecimentos gerais – Nessa disputa acontecerão 3 rodadas de 10
perguntas cada, será atribuída 1 ponto por resposta certa e mais 10 pontos
em cada rodada para equipe que ficar em primeiro lugar no Kahoot. Cada
curso irá escolher 3 alunos para representarem o curso e podem ser
substituídos a cada rodada;
E. Desfile de Fantasias – O curso que trouxer algum aluno fantasiado ganha 10
pontos e mais 5 pontos para a melhor fantasia, 4 pontos para segunda melhor
e 3 pontos para terceira melhor;
F. Embaixadinhas – Cada Curso irá indicar um representante para executar as
embaixadinhas, o aluno que fizer o maior número de embaixadinhas ganha 10
pontos para o curso.
G. Momento cultural – o curso que apresentar alguma atração cultural (teatro,
música, coral, stand-up, dança...) ganha 10 pontos.
H. Sudoku – O curso que participar do desfio de sudoku e finalizar com menos de
10 minutos ganha 10 pontos;
I.

Corrida Maluca – Serão solicitadas algumas missões e o curso que conseguir
realizar a missão dentro do auditório ganha 1 ponto. Ex.: (trazer uma toalha
de banho).
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4. PREMIAÇÃO E PONTUAÇÃO.
4.1.

O anúncio do curso ganhador ocorrerá após o término das olimpíadas (21/11/2018);

4.2.

O Curso que ficar em primeiro lugar ganhará um troféu e irá indicar a(s) entidade(s)
que receberão as doações dos alimentos arrecadados.

4.3.

O Curso vencedor das “OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO DA SÃO JUDAS CAMPUS
UNIMONTE” ganhará 03 vales pizzas para sorteio entre os alunos participantes que
será entregue ao representante da turma.

4.4.

Todos Alunos que participarem das olimpíadas do conhecimento dos cursos que
atingirem acima de 30 pontos ganharão 02 pontos extras nas disciplinas do módulo
que estejam cursando.

4.5.

Todos Alunos que participarem das olimpíadas do conhecimento dos cursos que
atingirem acima de 30 pontos ganharão 40 horas de atividades complementares.

4.6.

A premiação é individual e intransferível.

Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.
Santos, 14 de Novembro de 2018.

_________________________

________________________

Prof. Frederico Sanchez Cidral

Paula Orsatti

Coordenador de Administração,
Comércio Exterior, Gestão
Portuária e Logística.

Diretora de Campus

