
 
 

Campeonato Estadual de Matemática - CEM 

 

Edital da competição final do CEM  

Edição especial ‘em casa’ 

 

A Comissão Organizadora do Campeonato Estadual de Matemática (CEM) institui as regras para a 
realização da competição final do CEM - edição especial ‘em casa’, conforme a seguir: 

 

Art. 1º – A competição final será realizada no dia 29 de agosto de 2020, sábado, em formato online, 
com início marcado para às 9h e término previsto para 12h. 

§1º – As atividades da etapa final do Campeonato Estadual de Matemática seguirão a previsão 
de cronograma apresentada abaixo. 

 

Horário Atividade 

8h30 
Credenciamento dos competidores finalistas 
via Google Meet 

9h Início da Transmissão pelo Youtube 

9h30 Resolução de questões 

11h30 Premiação 

12h Encerramento | Sorteios 

 

§2º – O acesso ao Google Meet será exclusivo e obrigatório aos competidores. Durante o 
credenciamento, será necessário que as câmeras e microfones sejam ativados.  

§3º – A plataforma Kahoot será utilizada para resolução de questões em tempo real. Para 
acessar: https://kahoot.it/. O código de acesso será passado para os competidores no dia da 
FINAL. 

 

Art. 2º – Os competidores classificados para a etapa final deverão confirmar presença pelo Sympla 
(bit.ly/CEM2020-Final) até o dia 23/08/20, às 23h59min. 

§1º – A classificação para a final do CEM 2020 foi baseada no ranking do aplicativo do CEM, 
considerando a pontuação dos competidores nas 8 tarefas disputadas. 

§2º – Foram classificados até 50 competidores para a final. Em caso de empate por mesma 
pontuação no ranking na 50º posição, a lista encerrou-se na posição que antecede o empate. 

§3º – Em caso de desistência de algum competidor finalista, haverá uma segunda chamada 
no dia 24/08 para preenchimento das vagas remanescentes. 

§4º – As orientações sobre acesso ao credenciamento e à resolução de questões serão 

https://youtu.be/tkLHWw2SOBE
https://kahoot.it/
https://bit.ly/CEM2020-Final


enviadas pelo e-mail cadastrado no Sympla. 

Art. 3º – A confirmação de presença dos professores treinadores e espectadores convidados 
poderá ser feita por meio do Sympla (bit.ly/CEM2020-Final) até o dia 29/08/20. 

§1º – Para acompanhar a grande final do CEM 2020, todos os convidados poderão acessar o 
canal da EMGE no Youtube ou CLICAR AQUI. 

§2º – Haverá sorteio de brindes para os professores e para os convidados inscritos via  
Sympla e que estiverem presentes durante a transmissão da Final. 

§3º – A participação de convidados, assim como dos competidores e professores, é gratuita. 

§4º – Não há limite para o número de convidados por escola participante do CEM. 

 

Art. 4º - Durante a competição final, os competidores classificados serão submetidos a exercícios 
matemáticos aplicados e de raciocínio lógico para serem resolvidos em tempo real, em uma única 
etapa. 

§1º – Todos os competidores presentes online responderão a todas as perguntas. Serão 25 
questões objetivas com pontuação variável de acordo com o tempo de resposta e acerto. 
Quanto mais rápido responder corretamente, maior será a pontuação. O tempo máximo 
para responder a cada questão será de 2 minutos.  

§2º – Cada competidor deverá acessar o Kahoot em dispositivo próprio (computador, celular 
ou tablet) e selecionar uma das 4 opções de resposta disponíveis.  

§3º – Ao final das 25 questões, quem tiver a maior pontuação, será o grande vencedor. 

 

Art. 5º - Sobre a distribuição das bolsas de estudo. Conforme Estatuto do CEM 2020 – edição 
especial ‘em casa’, serão distribuídas, aos competidores, 30 bolsas de estudo para cada curso da 
EMGE (Engenharia Civil e Ciência da Computação), sendo 15 bolsas de 50%, 10 bolsas de 75% e 5 
bolsas de 100%. As bolsas serão concedidas de acordo com o seguinte cálculo: 60% da nota do 
vestibular realizado pela EMGE ou nota do Enem e 40% da nota obtida no Campeonato Estadual 
de Matemática. 

§1º - A nota obtida no Campeonato Estadual de Matemática será a soma da pontuação no 
ranking online (8 Tarefas via aplicativo do CEM) com a nota na competição final a se realizar 
dia 29/08/2020. 

§2º – Para os estudantes que já concluíram o ensino médio e para aqueles que concluirão 
em 2020, a bolsa de estudo poderá ser usada no vestibular de 2021/1. 

§3º – Para os estudantes que ainda estão cursando o ensino médio em 2020, as bolsas de 
estudo poderão ser utilizadas quando o estudante concluir essa etapa. Os critérios adotados 
para distribuição das bolsas da EMGE serão aqueles vigentes no ano de conclusão. 

§4º – Para os professores treinadores, serão distribuídas 5 bolsas de estudo para cada curso 
da EMGE (Engenharia Civil e Ciência da Computação), sendo 3 bolsas de 50%, 1 bolsa de 75% 
e 1 bolsa de 100%. As bolsas serão concedidas de acordo com a nota do professor no 
vestibular realizado pela EMGE em 2021/1. 

 

Art. 6º – Sobre as premiações distribuídas na grande final: 

§1º - Por posição no ranking do dia 29/08/20: 

1º lugar   bolsa de estudo + 1 kindle 

2º lugar bolsa de estudo + 1 kit Youtuber 

https://bit.ly/CEM2020-Final
https://www.youtube.com/watch?v=tkLHWw2SOBE&feature=youtu.be


3º lugar bolsa de estudo + 1 calculadora científica 

4º a 10º lugar bolsa de estudo + 1 kit da EMGE 

§2º - Por posição no ranking do aplicativo (8 Tarefas online): 

1º lugar   bolsa de estudo + 1 kit Youtuber 

2º lugar bolsa de estudo + 1 calculadora científica 

3º lugar bolsa de estudo + 1 kit da EMGE 

§3º - Por número de convidados para a final: 

1º lugar   1 kit Youtuber 

2º lugar 1 calculadora científica 

3º lugar 1 kit da EMGE 

§4º - Os prêmios não são cumulativos. Na hipótese de um mesmo competidor ser premiado 
em mais de uma categoria, este poderá escolher o prêmio.  

§5º - Os ganhadores serão anunciados na final, dia 29/08/20. Entraremos em contato com 
os premiados para orientações sobre a forma de receber a premiação. 

 

Art. 7º – Sobre os sorteios durante o evento da grande final. Serão sorteados 2 calculadoras 
científicas e 1 kit Youtuber para todos os convidados inscritos no Sympla e presentes no Youtube 
durante o sorteio. 

 

Art. 8º - Casos omissos no presente Edital serão dirimidos, em instância única, pela Comissão 
Organizadora do CEM. 

 

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020. 

 

 

                      

Prof. Franclim Jorge Sobral de Brito 

– Reitor da EMGE – Escola de Engenharia – 

 


