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EDITAL 05/2019.

REF: EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA O 2º TORNEIO DE GESTÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS
CAMPUS UNIMONTE

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A coordenação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão de
Recursos Humanos, Gestão Portuária, Logística e Processos Gerenciais abre as inscrições para a
participação do 2º TORNEIO DE GESTÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS CAMPUS
UNIMONTE que ocorrerá no primeiro semestre de 2019.

2. DO OBJETIVO DO TORNEIO

O objetivo do Torneio de Gestão é proporcionar aos alunos a possibilidade de aplicar todo o
conhecimento adquirido ao longo do curso, na gestão de uma empresa, tanto do setor privado,
quanto do público e inclusive do terceiro setor, com estudo de casos reais, análise e solução de
problemas e proposta de desafios para serem solucionados pelos docentes.

3. DAS NORMATIVAS GERAIS DO TORNEIO

3.1. O Torneio será realizado em cinco etapas, sendo três classificatórias e uma final, conforme abaixo:
1ª Etapa – Inscrição
Cadastro do grupo por meio do Google forms https://forms.gle/rzTYGZa53UG8uYAS8 até o dia 14
de Abril de 2019.

2ª Etapa – Apresentação do desafio a ser estudado
O objeto de pesquisa, para o semestre, será apresentado aos grupos em uma reunião com os grupos
inscritos, inclusive com a exposição dos desafios a serem enfrentados pelos grupos durante o
desenvolvimento dos trabalhos no dia 15 de abril de 2019 às 18h no auditório do Bloco Central;
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3ª. Etapa – Aprofundamento das pesquisas do desafio de gestão
Encontro dos grupos com membros da organização a ser estudada para obtenção de informações
detalhadas que permitam o aprofundamento dos estudos, no dia 27 de abril de 2019 às 9h em local
a ser divulgado.

4ª. Etapa – Classificatória para escolha de cinco finalistas, com apresentação das propostas de
solução do desafio
Utilizando-se da metodologia de apresentação “Pitch de Elevador” (https://hbrbr.uol.com.br/pitchde-elevador/) com tempo máximo de 5 minutos, serão apresentadas as propostas escolhidas pelos
grupos para alcançar soluções ao desafio de gestão proposto. Onde serão selecionados 5 grupos
finalistas, no dia 14 de maio de 2019 às 18h no auditório do Bloco Central.

5ª. Etapa – Final, escolha entre os cinco finalistas da melhor solução para o desafio de gestão
proposto
Solução Final a ser apresentada, com tempo máximo de 20 minutos, para a banca avaliadora, cujo
tema foi proposto e divulgação dos vencedores, no dia 29 de maio de 2019 às 18h no auditório do
Bloco Central

4. DAS INSCRIÇÕES DO TORNEIO

4.1. As inscrições para o II Torneio de Gestão são opcionais para todos os alunos dos cursos da Área de
Gestão (Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos,
Gestão Portuária, Logística e Processos Gerenciais).
4.2. A proposta do torneio parte da inscrição espontânea dos grupos interessados, formados por cinco
alunos da Área de Gestão. Os membros deverão não poderão ser todos do mesmo módulo do curso,
devendo, obrigatoriamente, ter pelo menos um aluno de outro módulo ou curso.
4.3. A inscrição deverá ser realizada por meio do link: https://forms.gle/rzTYGZa53UG8uYAS8
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5. REGRAS DO TORNEIO

5.1. Os grupos, obrigatoriamente, devem ser compostos por 5 alunos, sendo que, no mínimo, um aluno
deve pertencer a um curso e/ou módulo diferente dos demais.
5.2. O grupo deve ter disponibilidade de horário para participar das fases do torneio relacionadas em
3.1, bem como, para visitar a organização, a qual irá definir dias e horários que os grupos (ou
representantes dos mesmos), poderão fazer a visita, bem como a pessoa responsável da empresa
em fazer o acompanhamento e passar as informações necessárias aos grupos.
5.3. Na 2ª Etapa a organização escolhida irá se apresentar e divulgar qual o desafio atual proposto
dentro da área de gestão.
5.4. Haverá um professor Monitor voluntário para orientar os grupos e dar os direcionamentos
necessários e acompanhar o andamento dos trabalhos.
5.5. As 4ª e 5ª Etapas podem ser apresentadas por meio de slides, imagens, vídeos, gráficos ou
oralmente, sendo que o professor Monitor irá auxiliar na melhor forma de apresentação de acordo
com o tema, visando não ultrapassar o tempo de 5 minutos na 4ª Etapa e 20 minutos na 5ª Etapa.
5.6. Na apresentação do Pitch não serão apresentadas as soluções para a empresa, e sim, propostas e
ferramentas de gestão que serão utilizadas pelo grupo.
5.7. O grupo vencedor terá a sua proposta sugerida para implantação na organização, cabendo a ela a
decisão de utilização ou não.
5.8. Na inscrição serão aceitos somente alunos dos cursos da gestão citados no item 4.1 deste edital.
5.9. As equipes que não participarem com pelo menos um aluno das etapas 2 e 3 estarão
automaticamente desclassificadas.
5.10. Na 4ª Etapa será composta uma banca formada por professores e integrantes da organização, eles
irão utilizar como critério de classificação dos melhores Pitch os seguintes aspectos: Clareza,
Coerência e Consistência, para definir as cinco melhores equipes que passarão para a 5ª Etapa do
desafio.
5.11. Na 5ª Etapa teremos uma banca formada por professores e integrantes da organização que
deverão selecionar a melhor proposta do desafio.
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6. DA PREMIAÇÃO

6.1. Todos os alunos que participarem até 4ª etapa receberão 2 pontos extras em cada disciplina que
estejam cursando em 2019/1 e 10 horas de atividades complementares.
6.2. Os 5 grupos finalistas, irão receber além do item 6.1 mais 3 pontos em cada disciplina que estejam
cursando em 2019/1 e mais 20 horas de atividades complementares.
6.3. O grupo vencedor do Torneio terá seu nome gravado no troféu que ficará em exposição no pátio
da São Judas Campus Unimonte e cada integrante irá receber um Troféu individual.
6.4. Os membros do grupo vencedor irão receber um prêmio (a ser definido pela organização) para cada
integrante oferecido pelo Centro Universitário São Judas Campus Unimonte e pela Organização.

Santos, 10 de abril de 2019.

Prof. Frederico Sanchez Cidral

Profa. Paula Orsatti

Coordenador de Administração

Diretora de Campus

Ciências Contábeis, Comex,
Gestão de Recursos Humanos,
Gestão Portuária e Logística.

