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Regulamento do Desafio©PUC-Campinas 2020

I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Regulamento estabelece as normas gerais do Desafio PUC-Campinas 2020,
promovido pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e Departamento de Desenvolvimento
Educacional (DDE) da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
II - Do Histórico e do Objetivo
Art. 2º Este desafio está na segunda edição e tem o objetivo de identificar o Estudante do ensino
médio ou de cursos pré-vestibular que apresenta um rol maior de competências e de habilidades
valorizadas no contexto da atualidade para a academia e para o mundo corporativo; também dá
indicativos aos pré-vestibulandos quanto às áreas de atuação dos campos de conhecimento.
III – Da Estrutura
Art. 3º Tem, portanto, duas etapas, uma primeira (virtual – planta baixa do mapa da PUCCampinas) em que o participante se inscreve, preenche o seu inventário de interesses e
responde as perguntas voltadas às competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os
cinco (5) estudantes que responderem corretamente e em menor tempo as perguntas desta
etapa, serão considerados vencedores e receberão um certificado.
Segue-se para a segunda etapa (visita remota aos campi), em que os participantes são agrupados
e aqui as competências envolvem trabalho em equipe. Nesse momento deverão ser resolvidos os
desafios a partir das competências indicadas pelos CEOs (Chief Executive Officer, ou seja, o
Diretor Executivo) de empresas do Fórum Econômico Mundial. Os grupos terão seis dias para
apresentarem os resultados e de acordo com os critérios aqui mencionados, os de maior
pontuação vencerão a segunda etapa.
IV - Do Tempo de duração:
Art. 4º A primeira etapa (jogada individualmente pelo participante) tem no máximo uma hora de
duração para responder as seis (6) questões fechadas.
Art. 5º A segunda etapa (participantes organizados em grupos pela comissão organizadora) tem:
A) um dia para a abertura e as orientações,
B) seis dias para a execução da tarefa,
C) um dia de finalização e divulgação do resultado.
V – Da Premiação:
Art. 6º Os vencedores da primeira etapa só conhecerão o resultado ao final do Desafio e
receberão os certificados.
Art. 7º O grupo de maior pontuação da segunda etapa será declarado vencedor, e seus
integrantes receberão um KIT com “vales cartões” para uso digital (jogos, filmes, músicas).
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§1º Os demais colocados ganham material de divulgação e a oportunidade de conhecer mais as
profissões e os desafios que perpassam as áreas. A emissão de um certificado de participação e
um relatório individual será feita em até 20 dias úteis após o Desafio©PUC-Campinas (segunda
fase) por e-mail e o participante poderá salvar ou imprimir mediante uma resposta de pesquisa
sobre o jogo.
VI- Do Público-alvo
Art. 8º O Desafio©PUC-Campinas destina-se a pré-vestibulandos, interessados em conhecer a
PUC-Campinas e suas áreas de conhecimento.
VII - Das inscrições:
Art. 9º Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar www.puc-campinas.edu.br/xpuc
entrar no Desafio PUC-Campinas e seguir as orientações da página.
Art. 10º O candidato poderá participar no máximo de três edições do evento.
Art. 11º As orientações serão enviadas por e-mail após a inscrição.
VIII – Dos Locais e das Datas
Art. 12º Os dias da edição 2020 são:
7 de outubro, às 17h (ingresso obrigatório na plataforma - primeira etapa)
7 de outubro, às 17h30 (início do Desafio - primeira etapa)
24 de outubro, às 8h (segunda etapa)
31 de outubro, às 9h (finalização e divulgação dos resultados)
Art. 13º A participação dos candidatos nas duas etapas será de forma remota.
IX - Do total de participantes:
Art. 13º O número mínimo de participantes na primeira etapa é de 30 candidatos, em não
alcançando esse número cancelaremos esta edição do Desafio.
Art. 14º Na segunda etapa, os grupos formados terão até 5 pessoas.
X - Dos Custos:
Art. 15º A inscrição do Desafio©PUC-Campinas é gratuita.
XI - Do Conteúdo e dos resultados do Desafio©PUC-Campinas:
Art. 16º Primeira etapa:
Uma questão (fechada) de cada uma das competências da Base Nacional Curricular Comum
descritas a seguir.
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Tema – educação e mundo virtualizado – investigar o mundo
1. Comunicar ideias e repertório cultural (valorizar as manifestações artísticas e culturais)
(5 pontos)
2. Cooperação e empatia (5 pontos)
3. Pensamento lógico-matemático (5 pontos)
4. Serviço aos outros e à comunidade (5 pontos)
5. Atitude/moral, julgamento e tomada de decisões (5 pontos)
6. Conhecimentos gerais (5 pontos)
Art. 17º Segunda etapa:
Um desafio em equipe dentro dos seguintes critérios (baseados nas competências do Fórum
Econômico Mundial):
1. Julgamento e tomada de decisões & Inteligência emocional (10 pontos)
2. Coordenação com os outros & Gestão de pessoas (10 pontos)
3. Flexibilidade cognitiva & Criatividade (10 pontos)
4. Negociação & Orientação para servir (10 pontos)
5. Pensamento crítico & Resolução de problemas complexos (10 pontos)
Art. 18º Professores da PUC-Campinas darão as notas na plataforma do sistema do
Desafio©PUC-Campinas nesta segunda etapa.
Art. 19º Os resultados das etapas um e dois serão anunciados ao término de cada edição do
Desafio©PUC-Campinas, no caso de 2020, no dia 31/10.
Art. 20º Como critério de desempate dos grupos vencedores, primeiro será considerada a
pontuação dos integrantes na primeira etapa. Em persistindo o empate, o segundo critério será o
tempo das respostas da primeira etapa.
XII – Dos Disposições complementares
I - É permitido que escolas de Ensino Médio ou Preparatórias para o Vestibular possam estimular
a participação de seus alunos e fazerem divulgação dos seus resultados como ação de marketing,
divulgando devidamente o nome do Desafio e da marca da PUC-Campinas.
II - As excepcionalidades referentes ao número de participantes serão analisadas pela PróReitoria de Graduação.
III - Dúvidas que não estejam aqui contempladas podem ser sanadas pelo e-mail do
Departamento de Desenvolvimento Educacional da PUC-Campinas: dde@puc-campinas.edu.br
ou pelo telefone (19) 3343-7365.
XIII - Do Dispositivo final
Bom Desafio©PUC-Campinas para você!:)
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