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FAHOR GAMES
1ª EDIÇÃO
Este documento contém as regras estabelecidas pelo Colegiado Administrativo da
FAHOR – Faculdade Horizontina, para planejamento e execução do FAHOR GAMES
– Desafio Acadêmico, a ser realizado entre o primeiro e segundo semestres do ano
letivo e contemplar alunos matriculados e frequentando os cursos de graduação da
Instituição.
DA COORDENAÇÃO
1.1 – A Coordenação Geral do FAHOR GAMES – Desafio Acadêmico, é de
responsabilidade de uma comissão formada pela Vice-Direção, Núcleo de Apoio
Psicopedagógico, representante dos Coordenadores de Curso, representante do
Marketing, representantes do Diretório Acadêmico e representantes do Colegiado de
Líderes.
DOS OBJETIVOS
2.1 – O FAHOR GAMES será realizado com atividades contínuas durante o primeiro e
segundo semestres do ano letivo, tem como objetivo principal a melhoria dos índices de
aproveitamento dos alunos nas diversas etapas avaliativas como: Simulados internos,
Avaliações específicas das disciplinas e Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes, Concursos, entre outros. Compreendendo assuntos de conhecimento geral e
da atualidade, e atividades diversificadas de comprometimento social e humano.
2.2 – A Gincana do Conhecimento deverá conduzir o aluno a protagonizar momentos de
aprendizagem, através dos sentimentos de solidariedade, integração e socialização por
meio da competitividade, do espírito investigativo e da autosuperação.
DA ORGANIZAÇÃO
3.1 – O público alvo serão alunos dos cursos da FAHOR.
3.2 – Inscrições:
Equipes com 10 alunos dos diferentes cursos e semestres. Não serão aceitas equipes
maiores, nem menores.
As inscrições deverão ser feitas on-line através do site, ou do link encaminhado pelo
NAP a todos os alunos. E o valor de R$5,00 por integrante, deverá ser pago na
Biblioteca acompanhado da ficha impressa diretamente da internet.
As equipes serão identificadas através de um nome de livre escolha, sendo que a
primeira equipe a inscrever-se com o nome terá direito a utilizá-lo, e as seguintes
deverão substituir o nome.
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O nome deverá aparecer em cada membro, durante as atividades presenciais, através de
camiseta, fitas, faixas, ou alguma outra forma que facilite o trabalho da Comissão
Organizadora.
Cada equipe deverá ter um representante legal para ser o contato com a Comissão
Organizadora.
DAS AVALIAÇÕES E PONTUAÇÕES
4.1 – Todas as sextas-feiras será disponibilizado às equipes um arquivo contendo 3
questões. Estas questões contemplam conteúdos gerais da atualidade. As 3 questões
estão subdividas em: uma descritiva e duas de múltipla escolha. As respostas deverão
ser enviadas para o e-mail games@fahor.com.br, conforme os seguintes prazos:
Dia da semana
Pontuação

Até quarta-feira
50 pontos

Até quinta-feira
30 pontos

Até sexta-feira
15 pontos

DAS PROVAS e CALENDÁRIO DE EVENTOS
5.1 – Tabela com as datas e atividades previstas
Evento/Atividades
Inscrições das equipes.
Primeira prova:
Participação na SIEF – controle de
presenças
Questões sobre Inovação – uma questão
em cópia física por noite da SIEF
Segunda prova:
Arrecadação de material reciclável – lixo
eletrônico – e agasalhos – 14/06
(sucatrônica)
Questões sobre Meio Ambiente
Questões sobre Política no Brasil

Data
29 de maio a 05 de junho
05 a 09 de junho

Questões sobre Educação no Brasil

23 a 30 de junho

Arrecadação de produtos de higiene e
limpeza
Questões sobre saúde pública
Trabalho Voluntário
Questões de cálculo
Trabalho Voluntário
Questões de cálculo
Atividades de volta às aulas 2º semestre
Curtas sobre Direitos Humanos (guerras,
conflitos
internacionais,
refugiados,
homofobia) – Apresentação no CINE
FAHOR

30 de junho a 07 de julho

09 a 16 de junho

16 a 23 de junho

07 a 14 de julho
14 a 21 de julho
07 a 28 de julho
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Atividades de volta às aulas 2º semestre
28 de julho a 04 de agosto
Conhecendo
o
CAMPUS
e
LABORATÓRIO
Questões sobre Direitos Humanos
(guerras,
conflitos
internacionais,
refugiados, homofobia) – acessibilidade
Gincana de Atividades Lúdicas em 04 a 11 de agosto
comemoração ao dia do estudante
Questões de Cultura Popular Brasileira
OBS.: Cuidar as datas da atividade da
Economia
Questões sobre Política no Mundo
11 a 18 de agosto
Atividade presencial - GINASIO
18 a 26 de agosto
Ações diversificadas sobre acessibilidade
e inclusão (apresentações sobre ideias
alternativas para melhorar a acessibilidade
em seu local de trabalho ou na cidade).
ENTREGA DA PREMIAÇÃO
Serão desclassificados os integrantes das equipes que cometerem ações irregulares
como:
- Participação desonesta;
- Causar danos ou destruir material;
- Desrespeitar professores, colegas ou jurados;
- Plagio;
PREMIAÇÃO
6.2 – Vencerá a equipe que ao final de todas as atividades propostas, somar o maior
número de pontos.
A equipe vencedora receberá um jantar patrocinado pela FAHOR e organizado pela
Comissão do FAHOR GAMES. Além do jantar, os integrantes da equipe vencedora
receberão pagas às despesas com deslocamento para uma visita técnica a ser realizada
para Serra Gaúcha. Outros alunos que desejarem participar da viagem pagarão os seus
próprios custos.
A segunda colocada receberá como prêmio um jantar patrocinado pela FAHOR e
organizado pela Comissão do FAHOR GAMES.
Os integrantes da terceira colocada receberão canecas da FAHOR.
Todos os participantes receberão horas de ACGs – Atividades Complementares de
Graduação, de acordo com os critérios de validação específicos de cada curso.
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Ao menos um representante da Comissão Organizadora deverá participar da viagem e
do jantar.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
CONTATO
Todas as dúvidas deverão ser encaminhadas para games@fahor.com.br
COMISSÃO ORGANIZADORA
Vice-Direção:


Professor Marcelo Blume

Núcleo de Apoio Psicopedagógico:



Professora Aline Cristina Riffel
Professora Nadir Teresinha Scholze

Representantes dos Coordenadores de Curso:


Professor Stephan Sawitzki

Representante do Marketing:


Neila Daronco

Representantes do Diretório Acadêmico:



Bruno Vinícius Batista Bastos
William Henrique Jerzewskki

Representantes do Colegiado de Líderes:







Alessandro Silveira
Anderson Canssi
Bernardo Schenemann
Bruna Laís Rüchel
Catia Rolim Brandt
Jaqueline Canssi
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