REGULAMENTO

DIA DO RACIOCÍNIO
MONTENEGRO
No Viva Unisc de Montenegro faremos a despedida do “Dia do Raciocínio” com muita diversão e
tarefas de raciocínio lógico. Esse evento é organizado pelo Programa Unisc Escola, desde 2008, com o
objetivo de aproximar a universidade das escolas. Tem como proposta promover a vivência de ações
práticas lógicas e de raciocínio, trocas de experiências e conhecimentos entre alunos do Ensino Médio,
lançando desafios e aumentando o espírito de solidariedade, com tarefas que incentivam a
criatividade.

OBJETIVOS

promover a vivência de ações pertinentes à troca de experiências e conhecimento entre alunos do
Ensino Médio, nas diversas áreas do conhecimento;

desenvolver o espírito de solidariedade e de equipe entre alunos;

incentivar a criatividade e reforçar os conhecimentos nas diversas disciplinas do Ensino Médio;

proporcionar a vivência de atividades interdisciplinares visando a compreensão dos conteúdos de
forma significativa e contextualizada.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
05 de outubro de 2017 (quinta-feira) pela manhã.

LOCAL
UNISC – Montenegro.

PARTICIPAÇÃO
Alunos regularmente matriculados no Ensino Médio das escolas da região.

INSCRIÇÕES
No local, a partir das 8h30 do dia 05/10/2017.
Cada Escola poderá inscrever no máximo TRÊS EQUIPES de estudantes de Ensino Médio. Sendo que
cada equipe deverá ser composta por 03 alunos de Ensino Médio.
No formulário de inscrição deverá ser preenchido:
Nome da Escola:
Cidade:
Nome dos três alunos da Equipe:
Nome da equipe:
Fones de contato:
RG de todos os participantes:

VAGAS LIMITAS:
30 equipes

REGRAS GERAIS:
 cada professor coordenador deverá acompanhar os alunos na inscrição.
 os participantes poderão usar os seguintes materiais: calculadora, régua, lápis e borracha (porém
esses materiais não serão fornecidos pelo evento);
 NÃO é permitido o uso de celular, notebook ou qualquer tipo de material de consulta.
 as equipes deverão escolher, junto com o professor coordenador, um líder;
 é obrigatório o uso de jaleco do evento e crachá (que serão entregues no credenciamento).
CIRCUITO DO CONHECIMENTO:
A equipe inscrita deverá comparecer na sala 110 às 9h30, para o credenciamento e
recebimento das orientações das tarefas.
Alunos serão encaminhamos para iniciar as atividades, conforme programação. As equipes
participarão do Circuito do Conhecimento com tarefas específicas por disciplina, cuja resposta correta
pontuará para a equipe.
O término das atividades do circuito está previsto para às 10h15.
Os professores orientadores de cada equipe não acompanharão seus alunos no circuito do
conhecimento, devendo participar das atividades propostas para professores. Caso o professor for
flagrado auxiliando a equipe, esta será desclassificada.

PREMIAÇÃO
A premiação da equipe vencedora ocorrerá no Centro de Convivências do campus de Montenegro, a
partir das 11h, no dia 05/10/2017.
EQUIPE VENCEDORA
 Inscrição do Vestibular de Verão 2018 para cada aluno da equipe;
 Fone de ouvido Head fone para cada aluno da equipe;
 Caixa de Som Amplificadora, com Bluetooth, entrada USB, MP3 e Bateria Recarregavél

para Escola da

equipe.
OBS.: O transporte do prêmio é de responsabilidade da Escola vendedora.

ORGANIZAÇÃO:
PROGRAMA UNISC-ESCOLA / ASCOM.
APOIO:
CURSOS DE GRADUAÇÃO/LICENCIATURAS.

ATENÇÃO: A Comissão Organizadora informa que será obrigatório o uso o de roupas apropriadas para
práticas esportivas no dia do evento.

MAIS INFORMAÇÕES: Programa Unisc-Escola. FONE: 51 3717 7686. Email: uniscescola@unisc.br

