
REGRAS DO TORNEIO DE ESTUDOS

 1 Este torneio de estudos visa a fornecer um estímulo para que os 
alunos estudem regularmente (todas as semanas)  Álgebra Linear 
e visa também à integração entre os alunos, os quais constituirão 
grupos para competir no torneio. 

 2 Cada  grupo  deverá  ter  um  nome  e  deverá  ser  constituído  de 
quatro alunos.

 2.1 Em  caráter  excepcional,  serão  aceitos  grupos  com  5 
alunos.

 3 As equipes receberão uma pontuação semanal, de acordo com um 
certo ranking.

 4 O critério para ranking semanal de cada grupo é soma de todos os 
minutos estudados pelo grupo, durante uma semana.

 4.1 Caso o grupo tenha mais que quatro pessoas, o total de 
minutos será  dividido  pelo  número  de  integrantes e 
multiplicado por quatro.

 4.2 Em cada  quarta-feira,  será  passada uma lista  na qual 
cada participante  anotará  os  minutos  estudados  na  semana 
anterior.

 4.3 Para  contabilizar  os  minutos  estudados,  o  período  de 
uma semana  contará de quarta-feira da semana anterior até 
terça-feira da semana atual (em que se preenche a lista).

 4.3.1 Excepcionalmente na terceira semana, os alunos 
anotarão na lista os minutos estudados entre segunda-feira 
da segunda semana e terça-feira da terceira semana.

 5 Se, numa semana, um aluno estudar mais de 480 minutos, então, 
para efeitos do torneio de estudos, o aluno anotará na lista um 
total de 480 minutos.

 6 Os minutos estudados são intransferíveis.

 7 Cada grupo receberá uma pontuação a cada semana. O grupo que 
somar mais minutos de estudo receberá 100 pontos e cada grupo 
receberá  uma  pontuação  proporcional  ao  total  de  minutos 
estudados.  Esta  proporção  será  feita  em  relação  ao  grupo 
primeiro-colocado.

 7.1 Em havendo empate,  os  grupos  empatados ganham a 
mesma pontuação (correspondente à colocação).



 8 O  professor  divulgará  uma  classificação  semanal,  revelando 
apenas  as  três  equipes  mais  bem  classificadas  (ou, 
eventualmente, um número maior de equipes, havendo empate).

 9 Antes  de  cada  prova,  para  cada  equipe,  serão  somadas  a 
pontuação  recebida  nas  semanas  antecedentes.  Além disso,  as 
equipes  também  serão  pontuadas  por  um  total  de  minutos 
estudados durante as semanas preparatórias para a prova.

 10 A soma das pontuações de cada semana com a pontuação do 
total de minutos constituirá a pontuação final de uma equipe (para 
uma certa prova). As equipes serão classificadas por este total de 
pontos.

 10.1 A equipe  que se classificar  em primeiro lugar  (antes de 
cada prova) receberá dado  dez  pontos  (extras)  na prova.  As 
demais equipes receberão uma pontuação extra proporcional à 
sua pontuação.

 10.2 As demais equipes receberão uma pontuação extra igual 
a uma fração dos dez pontos. Esta fração será calculada como 
a  razão  entre  as  respectiva  pontuação final  (somadas  as 
semanas  e  considerado  o  total  de  minutos  estudados) e  a 
pontuação da equipe primeiro-colocada.

 11 Todos  os  membros  de  uma  equipe  receberão  a  mesma 
pontuação, exceto no caso em que seja significativa a diferença de 
minutos de estudos entre os integrantes da equipe.

 11.1 Considera-se que um aluno estudou “muito menos” que 
seus colegas quando o total de minutos estudados por este é 
inferior  à  metade  da  média  de  minutos  estudados  em  sua 
equipe.

 11.2 Em acontecendo a situação prevista no item anterior, o 
aluno  receberá  uma  punição.  Um  aluno  com  este  tipo  de 
punição  será  agraciado  com  a  mesma  pontuação  extra  (na 
prova) que seus colegas de grupo.  Ele receberá uma fração 
desta pontuação, fração esta igual  à razão entre número de 
punições que deixou de receber e o número total de punições 
que poderia ter recebido.

 12 Na  última  semana,  será  realizado  um  jogo  de  perguntas  e 
respostas e metade dos dez pontos extras da quarta prova advirá 
deste jogo. Os outos cinco pontos serão calculados com base nas 
regras  convencionais  do  torneio  de  estudos.  Neste  jogo  de 
perguntas,  os  pontos  serão  atribuídos  de  acordo  com  a 
classificação das equipes no jogo.

 13 Qualquer situação não prevista, será decidida pelo Professor.


