
FAQ – Perguntas Frequentes - Plugin: Competições e Carreiras – Alunos  

 

O evento será presencial ou virtual? 

Sim, será presencial e para contabilizar sua participação você deve participar de alguma 

atividade, sendo das competições ou carreiras  

 

Preciso participar de todas as atividades? 

Não, para contabilizar a sua presença basta registrar a sua participação em uma das atividades 

proposta, mas lembre-se, o evento foi pensando de maneira a oferecer aprendizado e 

oportunidades de atuação para você. Fique atento a toda programação.  

 

Mais quais são as atividades oferecidas? 

O “Plugin: Competições e Carreiras” agora substitui a nossa tradicional TecnoFacens. E nesta 

edição, além das TRADICIONAIS COMPETIÇÕES, também contará com uma programação 

especial com temas relacionado a CARREIRAS nas áreas Engenharia, Arquitetura, Tecnologia e 

Saúde, com atividades como: TALKS, WORKSHOPS, ONE ON ONE e FEIRA DE CARREIRAS.   

Confira a descrição das atividades:    

COMPETIÇÕES: Os estudantes têm a oportunidade de praticarem e demostrarem as suas 

competências técnicas e socioemocionais participando das competições. Nesta edição serão 

mais de 20 competições para estudantes de ensino médio e graduação, nas áreas Engenharia, 

Arquitetura, Tecnologia e Saúde.    

TALKS: Especialistas renomados no mercado irão promover um bate papo sobre temas atuais 

relacionados a Carreiras.  Os talks são destinados a todos os estudantes de graduação, pós-

graduação, ex-alunos (alumni), colaboradores e comunidade geral. AS VAGAS SÃO 

PRESENCIAIS E LIMITADAS. 

WORKSHOPS: Com caráter “hands on” (mão na massa), os workshops têm o objetivo de 

discutir temas   específicos.   Terão   duração   média   de   1h30   e   a   participação   será 

PRESENCIAL ou REMOTA, dependendo do workshop.   

ONE ON ONE: Os encontros one-on-one —um a um, em inglês —são conversas que os 

estudantes poderão ter diretamente com representantes de empresas parceiras das Facens, 

para falar sobre programa de estágio, tirar dúvidas sobre como se comportar em uma 

entrevista, como montar seu currículo de forma mais eficaz, enfim, é uma oportunidade de 

estar cara a cara com especialistas de mercado.    

FEIRA DE CARREIRAS: Com a presença de startups, empresas, e brindes, a feira oferece a 

oportunidade de os participantes conversarem diretamente com representantes do Mercado, 

saberem mais sobre oportunidades de estágios. Os participantes da feira, deverão registrar a 

presença com a organização do evento para concorrer a brindes e contabilizar a participação 

para o ponto institucional. A Feira de Carreiras ocorrerá na Facens, dia 16/11/2022 das 9h às 

12h. 

 

Preciso participar de alguma competição para registrar minha presença?  



Não, para contabilizar a sua presença no evento é preciso que participe de uma atividade no 
evento. Fica o convite para que você se envolva com umas competições que além de premiação, 
são atividades que oferecem muita diversão e aprendizado.  

O Regulamento Geral do Plugin: Competições e Carreiras apresenta todas as competições 
disponíveis para participação. Lembrando que nesta edição teremos 17 competições. As 
competições são indicadas para quaisquer estudantes da graduação da Facens. Acesso as regras 
em:  https://plugin.facens.br/ 

 

Como faço para me inscrever em uma competição?  

Acesse o site: https://plugin.facens.br/ , leia o regulamento da competição do seu interesse e 
realize a sua inscrição através de formulário específico disponibilizado para a competição. Não 
deixe de ler o regulamento por inteiro antes de se inscrever.   

   

Como será atribuída as horas complementares? 

A participação no “Plugin: Competições e Carreiras” contemplará, ao estudante, 10h de 

atividades complementares, podendo ser acumulativo até o limite de 20 horas 

complementares, caso participe de duas competições ou duas atividades temáticas de 

carreiras. 

 

A inscrição é facultativa? 

Não. Deseja-se que se realize a inscrição na atividade de seu interesse, para que possamos 

enviar comunicações aos participantes do evento e para que posso garantir a sua vaga.  

 

Existem atividades destinadas a cada público, por exemplo, estudantes de Engenharia Civil ou 
de Engenharia Química etc.? 

Existem na programação, temas relacionados a carreiras e vários tipos de competições. Todas 

as atividades foram pensadas para abranger várias áreas do conhecimento referentes a todos 

os cursos de graduação da Facens, nas áreas de Engenharia, Arquitetura, Tecnologia e Saúde. 

 

Haverá aula durante dos dias 16 a 18 de novembro, dias que acontecem o Plugin: Competições 
e Carreiras? 

NÂO, não haverá aulas nestes dias, mas haverão muitas atividades, portanto, se programe 

para estar na Facens e participe de pelo menos uma das atividades oferecidas.  

 

Como funciona a nota a ser atribuída pela participação no Plugin: Competições e Carreiras?   

O Cálculo da Média Final (MF) na Facens é realizado da seguinte maneira:   

MF = (AC1 * 0,15) + (AC2 * 0,30) + (AG * 0,10) + (AF * 0,45) 

 

 

Onde:   

https://plugin.facens.br/
https://plugin.facens.br/


AC – Avaliação Contínua: representada pela média das atividades programadas pelo professor 
da disciplina, podendo ser composta por: avaliações, trabalhos, pesquisas, listas de exercícios 
etc.   

AF – Avaliação Final: representada por uma avaliação realizada para cada disciplina no período 
estabelecido no calendário, esta é uma avaliação que envolve todo o conteúdo da disciplina e 
deve ser realizada individualmente.   

AG – Avaliação Geral: representada no 2º semestre de 2022, pela participação do estudante no 
Plugin: Competições e no Teste de Progresso, conforme segue:  

  

  

  

Assim, o desempenho das equipes durante as competições do Plugin: Competições e, portanto, 
também do estudante, será representado uma nota com variação de 0,0 a 10,0. Por exemplo, 
caso a equipe seja contemplada com uma nota 10,0, referente ao seu desempenho na 
competição, o estudante terá atribuído 4,0 pontos na composição da AG, referente a sua 
participação no Plugin: Competições. Estes 4,0 pontos geram um impacto de até 0,4 pontos na 
Média Final do estudante pois a AG corresponde a 10% dessa Média Final. Outro exemplo, caso 
a equipe tenha nota 8,0 os estudantes terão 3,2 pontos atribuídos à AG, o que corresponde a 
um impacto de 0,32 na Média Final.   

O valor mínimo da “nota referente a participação no “Plugin: Competições” a ser atribuída ao 
estudante que participar e atender as regras das competições, será 2 pontos da AG (0,2 na 
média).   

Em caso de desclassificação da equipe a “nota referente a participação no Plugin: Competições” 
será 0,0 (zero).   

 

  

Os estudantes que NÃO PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES, para que possam ter atribuídos os 
40% da nota AG (0,4 pontos) na média do semestre, deverão registrar a sua presença em pelo 
menos uma ATIVIDADE TEMÁTICA DE CARREIRAS, ou seja, deverá participar, durante o evento 



(de 16 a 18/11), de um TALKS, WORKSHOPS, ONE ON ONE ou FEIRA DE CARREIRA. Atenção 
observar quais atividades são presenciais ou remotas através do site: https://plugin.facens.br/ 
(Programação a ser divulgada em breve)  

 

https://plugin.facens.br/

