REGULAMENTO DA OLIMPÍADA DE ATUALIDADES FACAMP - 2019
A OLIMPÍADA DE ATUALIDADES FACAMP - 2019, realizada pela
FACAMP – Faculdades de Campinas tem por finalidade principal colaborar
com a preparação dos estudantes para os Exames Vestibulares.
Contribuirá também para despertar o interesse dos estudantes do Ensino
Médio e pré-vestibulares pelos temas e problemas do Brasil e do mundo
contemporâneo; encorajar o ânimo investigativo, o desenvolvimento do
espírito crítico e a capacidade analítica no ambiente pré-universitário;
aprimorar a articulação dos conteúdos programáticos entre o Ensino Médio e
Ensino Superior.
DA INSCRIÇÃO
1- Podem participar da OLIMPÍADA DE ATUALIDADES estudantes que
estejam cursando, em 2019, as 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio ou
alguma modalidade de curso pré-vestibular, independente da área
escolhida (humanas, exatas ou biológicas).
2- Não serão admitidos como candidatos à Olimpíada de Atualidades os
graduados em qualquer curso superior ou os que estiverem realizando
qualquer curso de graduação.
3- Alunos que estão cursando a 1ª série do Ensino Médio poderão
participar da primeira fase na categoria treineiros, mas não poderão
participar da segunda fase e não concorrerão aos prêmios.
4- A inscrição é gratuita e deve ser feita entre os dias 13 de maio e 12 de

junho de 2019 no site www.olimpiadafacamp.com.br.

5- Os aprovados na primeira fase, que será no dia 14 de junho de 2019,
farão a segunda fase da OLIMPÍADA DE ATUALIDADES no Campus
da FACAMP, localizado em Campinas – SP, no dia 31 de agosto de 2019.
6- Ao fazer a inscrição, o estudante receberá PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO
via e-mail.
DA ESTRUTURA DAS PROVAS
7- A OLIMPÍADA DE ATUALIDADES será composta por duas fases que
serão realizadas nos dias 14 de junho de 2019 e 31 de agosto de 2019.
8- Os conteúdos que serão cobrados nas duas fases da OLIMPÍADA DE

ATUALIDADES estão disponíveis em 21 vídeos publicados no canal do
youtube www.youtube.com/ canalfacamp e no site
www.olimpiadafacamp.com.br.
9- Os vídeos que integram os conteúdos que serão cobrados na
OLIMPÍADA DE ATUALIDADES são os seguintes:

1. Aquecimento Global 1
2. Aquecimento Global 2
3. Aquecimento Global 3
4. Aquecimento Global 4
5. Trabalho no Século XXI
6. Desigualdade no Mundo Hoje
7. A Crise dos Refugiados
8. Xenofobia na Europa
9. Boom! Supersônico
10. Indústria 4.0
11. Automação e Estruturas Organizacionais
12. Fábrica do Futuro
13. Impressão 3D
14. Novos Materiais
15. Nanotecnologia
16. Robôs Humanoides
17. Vida Cotidiana e Internet das Coisas
18. A China do Século XXI
19. Os Destinos da Europa Ocidental
20. A Nova Política Americana e os Problemas Atuais da
Globalização
21. Porque Trump Venceu?
10A Primeira fase da OLIMPÍADA DE ATUALIDADES será realizada
no dia 14 de junho de 2019 das 14:30 às 17:30 h (horário de Brasília)
através da Internet e será composta por 50 questões.
 Cada questão será composta por duas afirmações relativas aos
vídeos mencionados nos itens 8 e 9 desse regulamento. Cabe ao
participante classificar cada afirmação como verdadeira ou falsa ou
pular a questão.
 Para cada questão que o participante acertar a classificação
(verdadeiro ou falso) da primeira afirmação e acertar a classificação
(verdadeiro ou falso) da segunda afirmação 2 (dois pontos) serão
somados em sua pontuação total na Olimpíada.
 Para cada questão que o participante acertar a classificação
(verdadeiro ou falso) da primeira afirmação e errar a classificação
(verdadeiro ou falso) da segunda afirmação 1 (um ponto) será
subtraído de sua pontuação total na Olimpíada.
 Para cada questão que o participante errar a classificação
(verdadeiro ou falso) da primeira afirmação e acertar a classificação
(verdadeiro ou falso) da segunda afirmação 1 (um ponto) será
subtraído de sua pontuação total na Olimpíada.

 Para cada questão que o participante errar a classificação
(verdadeiro ou falso) da primeira afirmação e errar a classificação
(verdadeiro ou falso) da segunda afirmação 1 (um ponto) será
subtraído de sua pontuação total na Olimpíada.
 Para as questões que o participante decidir pular, ou seja, não
classificar as afirmações, nenhuma pontuação será somada ou
subtraída de sua pontuação total na Olimpíada.
 Só será possível visualizar a próxima questão quando o participante
acertar ou errar ou pular a questão em que está.
 Não será possível retornar a uma questão já respondida ou pulada.
 Para realizar a prova o estudante deve seguir os passos abaixo:
i. Acessar a página oficial da OLIMPÍADA DE ATUALIDADES

(www.olimpiadafacamp.com.br) .

ii. Clicar no botão denominado “Acesso ao console virtual”.
iii. Digitar seu login e senha.
iv. Recarregar a página após as 14h e 30min do dia 14 de junho de
2019.
 O estudante terá no máximo 3 horas para responder às 50 questões
da prova.


O gabarito da prova será divulgado no dia 17 de junho de 2019 no
site www.olimpiadafacamp.com.br



A lista dos classificados para a segunda fase será publicada no dia 19
de junho de 2019 no site www.olimpiadafacamp.com.br

 Serão classificados para a segunda fase os 300 participantes que
obtiverem as melhores classificações na primeira fase (maiores
pontuações totais).
I.

Em caso de empate na pontuação total entre dois ou mais
participantes, o desempate seguirá a seguinte ordem de
critérios:
a) Menor tempo de realização da prova. A contagem do tempo
de realização da prova terá início às 14h30 min e término no
momento em que o participante responder ou pular a 50ª
questão (quinquagésima questão) ;
b) Maior pontuação na soma das questões de 1 a 10;

c)
d)
e)
f)
g)

Maior pontuação na soma das questões de 11 a 20;
Maior pontuação na soma das questões de 21 a 30;
Maior pontuação na soma das questões de 31 a 40;
Maior pontuação na soma das questões de 41 a 50;
Antecedência na inscrição para a OLIMPÍADA DE
ATUALIDADES. Leva vantagem o participante que fez sua
inscrição antes dos outros empatados com ele;
h) Persistindo o empate, será feito sorteio entre os estudantes
empatados.
v. O realizador não se responsabiliza por eventual lentidão ou falha
de conexão que causem impedimento ou dificultem a realização
da prova online e também não é responsável pelo link de acesso
dos estudantes até o servidor da prova.
11A segunda fase da OLIMPÍADA DE ATUALIDADES será realizada
no dia 31 de agosto de 2019, das 14:00 h às 17:00 h (horário de
Brasília).
 A prova da segunda fase será presencial, dissertativa, realizada no
Campus da FACAMP localizado em Campinas – SP.
 A prova da segunda fase da OLIMPÍADA DE ATUALIDADES será
composta por 10 questões dissertativas e serão cobrados os
conteúdos dos vídeos mencionados nos itens 8 e 9 desse
regulamento.
 A prova da segunda fase da Olimpíada terá duração de 3 horas e
tempo mínimo de permanência de 2 horas.
 Para a realização da prova o estudante deverá apresentar documento
de identidade, comprovante atualizado de escolaridade e levar
caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
 Não será permitida a entrada nos locais de prova após o início da
prova.
DO RESULTADO FINAL
12Haverá premiação para os três participantes que obtiverem maior
NOTA FINAL na segunda fase da OLIMPÍADA DE ATUALIDADES.
13Para o cálculo da NOTA FINAL será utilizada exclusivamente a
NOTA da segunda fase. Em caso de empate na pontuação total entre
dois ou mais os participantes, o desempate seguirá a seguinte ordem
de critérios:

a) Maior pontuação total na primeira fase da OLIMPÍADA DE
ATUALIDADES;
b) Maior pontuação na soma das questões de 1 a 4 da segunda fase;
c) Maior pontuação na soma das questões de 5 a 7 da segunda fase;
d) Maior pontuação na soma das questões de 8 a 10 da segunda
fase;
e) Maior antecedência na inscrição para a OLIMPÍADA DE
ATUALIDADES. Leva vantagem o participante que fez sua inscrição
antes dos outros empatados com ele;
f) Persistindo o empate, será feito sorteio entre os estudantes
empatados.
A divulgação dos resultados será feita no dia 09 de setembro de
2019, no site www.olimpiadafacamp.com.br. Na divulgação dos
resultados será informada a data da entrega dos prêmios que será
realizada na FACAMP.

14-

15-

Os prêmios para os três melhores classificados serão:

Primeiro lugar: 1 MacBook Pro de 13 polegadas
Especificações:
Processador de dois núcleos de 2,3 GHz
Armazenamento de 256 GB
Processador Intel Core i5 dual core de 7ª geração e 2,3 GHz
Turbo Boost de até 3,6 GHz
Intel Iris Plus Graphics 640
8 GB de memória LPDDR3 de 2133 MHz
Armazenamento SSD de 256 GB1
Tela Retina
Duas portas Thunderbolt 3
Segundo lugar: 1 iPhone XS Max
Especificações:
Tela Super Retina HD
Tela OLED sem bordas Multi-Touch de 6,5 polegadas (na diagonal)
Tela HDR
Resolução de 2688 x 1242n pixels a 458 ppp
Proporção de contraste: 1.000.000:1 (típica)
Tela True Tone
Ampla tonalidade de cores (P3)
3D Touch
Brilho máx. 625 cd/m2 (típico)
Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade
Suporte à exibição simultânea de várias idiomas e caracteres

Terceiro lugar: 1 IPhone XR
Especificações:
Tela Liquid Retina HD
Tela LCD sem bordas Multi-touch com tecnologia IPS de 6,1
polegadas (na diagonal)
Resolução de 1792 x 828 pixels a 326 ppp
Porporção de contraste: 1400:1 (típica)
Tela True Tone
Ampla tonalidade de cores (P3)
3D Touch
Brilho máx. 625 cd/m2 (típico)
Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade
Suporte à exibição simultânea de várias idiomas e caracteres

 Não estão incluídos nas premiações os acessórios, documentação,
manutenção ou qualquer outro produto ou serviço.
 Todos os participantes da segunda fase receberão certificado
de participação.

