
 

 

 

EDITAL 

Competição: Hora Nerd 

1. Sobre a competição: 

 
A proposta da competição é unir os mais variados conhecimentos adquiridos 

pelos alunos durante o curso, e assim utilizar a diversão e interação da 

competição como uma forma de mesclar conhecimentos e aprender com os 

desafios propostos em cada etapa. A ideia da competição constitui-se em unir 

pessoas de períodos distintos, de modo a nivelar as equipes em nível de 

conhecimento, bem como a interação entre ambos. O desenrolar do desafio é 

semelhante ao “passa ou repassa”. Assim, cada equipe irá somando pontos 

e, consequentemente, passando para novas etapas. 

 

1.1 Para participar é necessário:  

 
1.1.1 Ser graduando de Engenharia Civil regularmente matriculado em 

instituição de Ensino Superior; 

1.1.2 Preencher devidamente o formulário de inscrição, concordando estar 

ciente das regras; 

1.1.3 Estar inscrito e credenciado no I CORTEC; 

 

2 Inscrições 

 

2.1 As inscrições das equipes acontecerão a partir do dia 01 de Julho de 2019 a 

30 de Agosto de 2019. A inscrição deverá, obrigatoriamente, ser realizada 

através do formulário de inscrição disponível no site www.cortecoficial.com 

(após efetuado o LOGIN, no campo COMPETIÇÔES); 

2.2 A confirmação da inscrição é feita através de e-mail. Caso não receba um e-

mail retornando à confirmação em até 3 dias úteis a partir do preenchimento 

do formulário, o competidor deve entrar em contato com a coordenação do I 

CORTEC através do e-mail: contato.cortecoficial@gmail.com, usando 

“CONFIRMAÇÃO COMPETIÇÃO HORA NERD” na caixa „assunto‟ do e-mail; 

2.3 As equipes serão selecionadas por ordem de inscrição. Caso existam 

problemas na inscrição e credenciamento no I CORTEC, poderá ocorrer à 

desclassificação do competidor; 

2.4 Caso ocorram desistências ou problemas relacionados à inscrição do 

participante, a equipe poderá substituir o integrante da equipe até o último dia 

de inscrição apontado neste edital. 

2.5 A equipe inscrita que não comparecer a competição, os integrantes estarão 

automaticamente impedidos de participar de competições no II CORTEC; 

 

 

 

3 Regras Gerais 
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3.1 O número mínimo de competidores por equipe é de três e no máximo cinco 

participantes;   

3.2 A equipe do CORTEC propõe que ao formar as equipes os competidores 

busquem mesclar os componentes, adicionando estudantes de períodos 

diferentes, assim abrangendo toda a grade curricular; 

3.3 Durante toda a fase da competição fica proibido o uso de celular ou qualquer 

equipamento eletrônico por todos os participantes da competição; caso haja 

constatação de consulta ou conversa com pessoas que não façam parte da 

competição, a equipe será desclassificada; 

3.4 As perguntas da competição serão conforme as áreas temáticas do CORTEC, 

com nível de dificuldade diferente para cada estágio. Ficando as perguntas 

mais elaboradas para a última fase; 

3.5 Todas as perguntas serão OBJETIVAS, com 5 alternativas de respostas. 

3.6 As equipes devem se apresentar a comissão organizadora no dia 13 de 

Setembro de 2019 às 09:00h, no auditório da UFCG/CCTA; 

3.7 Se for identificada alguma fraude, a equipe será automaticamente 

desclassificada; 

3.8 Em caso de empate, os avaliadores irão analisar o desempenho das equipes 

e determinará à vencedora. 

 

4 Regulamento da Competição 

 
A competição funcionará como um passa ou repassa. As equipes terão em cada 

mesa um sino. A competição é dividida em dois estágios, podendo ser alterado 

dependendo do número de equipes inscritas. 

 
4.1 1° Estágio 

 

4.1.1 Serão colocadas duas equipes uma a frente da outra (realizada através 

de sorteio); 

4.1.2 Será feita uma pergunta, através de sorteio, a equipe que tocar o sino 

primeiro responde à questão proposta; 

4.1.3 Em até um minuto caso nenhuma das equipes toque o sino será 

passado para a próxima pergunta; 

4.1.4 Em caso de acerto, a equipe soma os pontos; caso a resposta esteja 

errada, a equipe perde pontuação; 

4.1.5 Caso as equipes batam ao mesmo tempo, será feita outra pergunta; 

4.1.6 As equipes acumularão pontos. Assim, a equipe que possuir mais 

pontos passará para o próximo estágio; 

4.1.7 Neste estágio serão realizadas 15 perguntas; 

4.1.8 Caso a equipe não compareça no horário previsto no cronograma (item 

5), a mesma será desclassificada, rendendo a vitória a equipe 

adversaria por W.O; 

4.1.9 Se houver um empate será feita mais uma pergunta para desempate; 

4.1.10 Estarão aptas para o próximo estágio as equipes que vencedoras na 

primeira etapa. 

 



 

 

 

4.2  2° Estágio 

 

4.2.1 Serão colocadas duas equipes uma a frente da outra (realizada através 

de sorteio); 

4.2.2 Será realizado sorteio para verificar a equipe que dará inicio ao 2° 

estágio; 

4.2.3 A primeira pergunta será feita de forma aleatória; a equipe tem a opção 

de responder ou passar para equipe adversária, em um tempo estimado 

de até 30 segundos. A equipe adversária tem a opção de responder ou 

repassar a pergunta para a equipe original; 

4.2.4 Neste estágio serão realizadas 15 perguntas; 

4.2.5 Em caso de acerto, a equipe soma os pontos; caso a resposta esteja 

errada, a equipe perde pontuação; 

4.2.6 As equipes acumularão pontos, assim a equipe que possuir mais 

pontos no 2° estágio será a vencedora da competição; 

4.2.7 Caso a equipe não compareça no horário previsto no cronograma (item 

5) será desclassificada rendendo a vitória a equipe adversaria por W.O; 

4.2.8 Se houver um empate será feita mais uma pergunta para desempate. 

 

5 Cronograma e Horários 

 

5.1 A competição tem início previsto às 09h00min do dia 13 de Setembro de 

2019, ficando a critério da comissão organizadora do I CORTEC qualquer 

alteração no horário. 

 
Publicação do edital: 28 de Junho de 2019 

Início das inscrições: 01 de Julho de 2019 

Termino das inscrições: 30 de Agosto de 2019 

Divulgação das Equipes Inscritas: 31 de Agosto de 2019 

Data da competição: 13 de Setembro de 2019 
Apresentação das equipes no auditório: 13/09/2019 as 09:00h 
Encaminhamento para as salas e inicio das competições: 13/09/2019 as 09:15h 
Resultado Final e Premiação: 13 de Setembro de 2019 

 

6 Premiação 

 
Os resultados serão apresentados a partir das 11h30min do dia 13 de 

Setembro de 2019, na presença das equipes competidoras. 

 

7 Local de realização 

 
A competição será realizada dentro da programação do I CORTEC, no 

auditório e em salas de aulas, localizado na UFCG/ CCTA.  

 

8 Observações 

 



 

 

O conteúdo deste edital apresentam todas as regras da competição. Os casos 

omissos serão avaliados pela comissão organizadora do I CORTEC. 

 

Pombal, 28 de Junho de 2019 

Larissa Santana Batista 
Coordenadora Geral do CORTEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


