
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Regulamento Geral 

Plugin: Competições e Carreiras 2022 



 

 
 
 
 
 
 

 
REGULAMENTO GERAL DO PLUGIN: COMPETIÇÕES 2022 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

De 16 a 18 de novembro de 2022, acontecerá na Facens o evento Plugin: Competições e 

Carreiras, um evento da nova série de eventos Facens.  Um novo formato para os grandes 

eventos da Facens que você já conhece, mas com uma nova pegada! 

Os eventos da Facens agora estão conectados em um grande hub de conhecimento e 

aprendizado contínuo. Pensando nessa continuidade, O “Plugin: Competições e Carreiras” 

agora substitui a nossa tradicional TecnoFacens. E nesta edição, além das competições, 

também contará com uma programação especial com temas relacionado a CARREIRAS.  

 
2. COMPETIÇÕES  

 
Nesta edição do Plugin: Competições e Carreiras, os estudantes regularmente matriculados 

na Facens, poderão participar das competições descritas a seguir e poderão participar dos 

das atividades temáticas de Carreiras, conforme item 3.  

 

Item Competição Professores Responsáveis 

1 15ª Maratona de Desenvolvimento de Jogos  Eliney Sabino 

2 13º Sumô de Robô Controlado Paulo Sérgio dos Santos (LINCE) 

3 12º Sumô de Robô Autônomo Paulo Sérgio dos Santos (LINCE) 

4 
9ª Competição de Carros Químicos – 
ChemCar Caio Henrique Gomes 

5 
8ª Maratona de Modelagem e Simulação de 
Eventos Discretos Rodrigo Luiz Gigante 

6 6º Concurso Smart Place  

Giovanna Tomczinki Novellini 
Brigitte / Ana Carolina Formigoni 
Basso Marques / Taiana Car 
Vidotto 

7 5ª Guerra das Catapultas Rodrigo Luiz Gigante 

8 5ª Competição de Planadores  Luis Oscar Béllio 

9 
5ª Maratona de Engenharia Agronômica – 
Caça a espécie AGRO 

Carla S S Paixão Voltarelli 

10 
3ª Competição de Simulação de Conformação 
Mecânica Etiane Moraes  

11 3º Concurso de Programação com o Codesys Heverton Bacca Sanches 

12 3ª Competição Nerdy Derby Ântoni Cristiano Romitti 

13 2º Concurso de Kit Mola 
Karina Leonetti / StrongerTech / 
Fábio Blás  



 

 
 
 
 
 
 

14 1ª Competição do Game - Pit Stop Marcelo Aguiar 

15 1ª Gincana Arq Urb Ação 

Giovanna Tomczinki Novellini 
Brigitte / Ana Carolina Formigoni 
Basso Marques / Taiana Car 
Vidotto 

16 
1ª Competição de Atendimento a Parada 
Cardiorrespiratória - Saúde 

Saúde 

17 1ª Maratona DEV Eliney Sabino 

Competições para Ensino Médio 

18 2ª Rocket Challenge Facens - Ensino Médio Paulo Sérgio dos Santos (LINCE) 

19 1ª Competição Nerdy Derby - Ensino Médio Ântoni Cristiano Romitti 

20 1ª Competição de Planadores - Ensino Médio Marcelo Aguiar 

 

 

3.  ATIVIDADES TEMÁTICAS – CARREIRAS:   

   
Durante o Plugin: Competições e Carreiras serão realizadas atividades como: TALKS, 

WORKSHOPS, ONE ON ONE e FEIRA DE CARREIRAS. Confira a descrição dos 

formatos:  

  

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. Não perca a oportunidade de ampliar sua 

rede de contatos, tirar dúvidas com especialistas e ainda, concorrer a brindes irados.   

Todos os talks serão transmitidos no canal no youtube da Facens, FACENSPLAY.  

 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCE2-ELQ-bi6c7HvBcVoe7qw


 

 
 
 
 
 
 

mercado, saberem mais sobre oportunidades de estágios e muito mais. Os participantes 

da feira, deverão registrar sua 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. 

 

A programação completa das atividades temáticas de carreiras: TALKS, 

WORKSHOPS, ONE ON ONE e FEIRA DE CARREIRAS estarão disponíveis no site do 

Plugin: Competições e Carreiras (https://plugin.facens.br/) em breve.  

 

4. REGULAMENTO GERAL PARA COMPETIÇÔES 

 
As competições possuem regras próprias, mas o regulamento geral do Plugin: Competições 

e Carreiras é soberano aos regulamentos das competições. 

Os regulamentos específicos de cada competição estão disponíveis na página de 

inscrições do Plugin (https://plugin.facens.br/). É importante que todos os estudantes 

tomem conhecimento dos regulamentos antes da realização da inscrição. 

Embora cada uma das competições tenha regras próprias, algumas regras são comuns a 

e deverão ser seguidas por todos: 

• Limite de vagas: Para o bom desenvolvimento das competições todas têm vagas 

limitadas. Desta forma, mesmo durante o período de inscrição do Plugin: 

Competições e Carreiras poderá haver competições que não tenham mais vagas 

disponíveis e, portanto, não será possível se inscrever.  

• Alterações na equipe: Pedimos para todos os estudantes que registrem a sua 

inscrição após ter certeza na formação da equipe, pois não será possível 

rever a equipe após inscrição.    

• Desistência da equipe: Caso a equipe desista da participação, deverá informar 

até 11/11/2022 a organização do evento para que a vaga seja disponibilizada para 

outros interessados, através do e-mail: plugin@facens.br. 

• Desclassificação por não cumprimento das regras gerais e específicas de 

cada competição:  

o O Comitê Organizador do Plugin: Competições poderá desclassificar a 

equipe ou estudante, por: 

•  desrespeito aos critérios estabelecidos para inscrição em 

uma determinada categoria de projeto e/ou competição;  

• comportamento desrespeitoso ou inadequado durante as 

atividades da competição;  

https://plugin.facens.br/
https://plugin.facens.br/
mailto:tecnofacens@facens.br


 

 
 
 
 
 
 

• motivos não previstos nesse edital, mas que possam 

comprometer ou inviabilizar a realização satisfatória do 

evento. 

• Pontuação atribuída à Avaliação Geral: A participação nas competições 

poderá contemplar o estudante com até 0,4 pontos referentes a Avaliação 

Geral (AG), conforme item 4.  

 

5. COMPOSIÇÃO DA MÉDIA DA AVALIAÇÃO GERAL (AG) 

 
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:  

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 Carreiras e no Teste de Progresso, conforme segue: 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Assim, o desempenho das equipes durante as competições do Plugin: Competições e 

Carreiras 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 (conforme item 3), 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) 

 

AC1

15%

AC2

30%

AG

10%

Teste de 
Progresso 

60%

Plugin: 
Competições

40%

AF

45%

https://plugin.facens.br/


 

 
 
 
 
 
 

 

6. 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.  

 

7. CLASSIFICAÇÃO 

A pontuação obtida pela equipe ou pelo estudante (nos casos de competições individuais) 

será ordenada de forma decrescente para classificação, desta maneira, obtendo o primeiro 

lugar a equipe ou estudante que alcançar maior pontuação e, assim, sucessivamente. Por 

exemplo, se a equipe X, obtiver 9,8 de desempenho na competição Y, e esta for a maior 

nota entre todas as equipes inscritas nessa competição, a equipe X, estará classificada em 

1º lugar. 

Um estudante poderá participar de mais de uma equipe em competições distintas. 

Lembrando que deve cumprir as regras específicas das competições e as regras gerais. 

Deve também ter ciência de que as atividades das competições poderão ocorrer 

simultaneamente.  

 

Os pontos referentes a participação no Plugin: Competições serão acumulativos, até 

no máximo 4,0 pontos. Por exemplo, se o estudante participou da12º Sumô de Robô 

Autônomo e obteve 1,5 pontos e obteve 0,5 pontos da participação da 5ª Guerra das 

Catapultas, a nota final pela sua participação no Plugin: Competições será de 2,0 

pontos.  

 

 
8. PREMIAÇÕES 

 
• As premiação de todas as competições será realizada conforme as premiações 

oficiais do Plugin: Competições e Carreiras, a ser divulgada.  

• Poderá haver premiações diferentes por competições.   

• As premiações e medalhas serão entregues as equipes contempladas após 

aquisição dos prêmios pela Facens, que deverá ocorrer após 20/11/2022. 



 

 
 
 
 
 
 

As premiações serão concedidas conforme sistema de classificação respeitando-se os 

seguintes critérios: 

 

• As competições premiarão os 1º, 2º e 3º lugares nos “rankings” de cada 

competição com o número de equipes inscritas maior igual a 10. 

Competições com número de equipes inscritas menor que 10, receberão 

apenas a medalha para o 1º, 2º e 3º lugar, mas NÃO receberão premiação. 

Poderão ocorrer premiações específicas, adicionais às premiações gerais, concedidas por 

patrocinadores das competições. Nesse caso, as premiações e regras para concessão 

estarão descritas nos regulamentos específicos das respectivas competições.  

 

9. DATAS IMPORTANTES 

 
Período Fase de Inscrição 

Até 11/11 Inscrições para participação no Plugin: Competições e Carreiras 

16 a 18/11 Plugin: Competições  

Até 25/11 
Data limite para solicitar revisão de qualquer avaliação realizada 
durante o Plugin: Competições. 

 
 

10. TERMO DE COMPROMISSO 

 
Os participantes do Plugin: Competições e Carreiras, ao realizarem a inscrição: 

 

• Autorizam os organizadores do evento a divulgarem os seus nomes e imagem, por 

qualquer meio, a qualquer tempo. 

• Concordam em manter um comportamento ético, respeitoso e honesto com todos 

os envolvidos no evento (demais participantes, mentores, organizadores e outros) 

durante toda a jornada. 

• Se comprometem a apresentarem nas competições apenas soluções de autoria 

dos membros da equipe; 

• Se comprometem a seguir o regulamente da competição, sob pena de ter a equipe 

desclassificada caso não seja cumprido este requisito. 

• A organização não se responsabilizará por eventuais prejuízos associados à 

desatenção ou/e negligência dos participantes em relação ao acompanhamento 

das informações disponibilizadas sobre a etapas e prazos do evento. 



 

 
 
 
 
 
 

• A inscrição no Plugin: Competições e Carreiras implica a aceitação plena das 

normas estabelecidas neste Regulamento Geral do Plugin: Competições e 

Carreiras e nos Regulamentos Específicos das Competições; 

 
11. INFORMAÇÕES GERAIS IMPORTANTES 

 

• Durante o Plugin: Competições e Carreiras os estudantes deverão registrar a sua 

participação, seja ela física ou remota, conforme instruções dos responsáveis pela 

competição;  

• O estudante deverá registrar sua presença na competição que está participando, 

independentemente do período que estuda. Por exemplo, poderá registrar a sua 

presença no período da manhã, mesmo sendo estudante do turno da noite e vice-

versa; 

• O estudante poderá solicitar revisão de pontuação até 25/11/2022 enviando um e-

mail para: plugin@facens.br;  

• O estudante ou equipe que tenha desenvolvido um protótipo para a competição, 

poderá cedê-lo à Facens, para isso deverá formalizar a intenção enviando um e-

mail para plugin@facens.br; 

• Em caso de ausência durante o evento, o estudante deverá apresentar um atestado 

via e-mail para plugin@facens.br até o 18/11. Após a validação do atestado, será 

encaminhado para o estudante uma tarefa a ser realizada e encaminhada por e-

mail até 25/11. A tarefa será avaliada e, portanto, gerará o valor da nota de 

referente a participação no Plugin: Competições.  

• O presente Regulamento, bem como seus documentos complementares serão 

divulgados pelo site: https://plugin.facens.br/ 

• A inscrição no Plugin: Competições e Carreiras implica a aceitação plena das 

normas estabelecidas neste Regulamento Geral do Plugin: Competições e 

Carreiras e nos Regulamentos Específicos das Competições; 

• Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Plugin: 

Competições, Coordenação de Cursos e Diretoria do Centro Universitário Facens. 

• OBS: LEIA COM ATENÇÃO OS REGULAMENTOS e qualquer dúvida, entrar em 

contato com os responsáveis pelas competições ou com a coordenadora do Plugin: 

Competições e Carreiras 2022: Prof.ª Karina Leonetti, através do e-mail: 

plugin@facens.br 
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