
3º Torneio de Derivadas Interinstituições 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 

REGULAMENTO 

 

Preambulo 

O conteúdo na área de matemática sempre gerou certa dificuldade nos 

processos de ensino e aprendizagem, seja pela sua complexidade, sendo uma ciência 

abstrata, ou outro motivo. Além disso, pesquisadores da área de ensino relatam ainda 

fatores psicológicos e pedagógicos que envolvem uma série de conceitos e trabalhos 

que precisam ser desenvolvidos para vencer estas dificuldades. Da mesma forma, 

estas dificuldades são observadas nas disciplinas de cálculo e física dos primeiros 

anos da faculdade, gerando uma grande desmotivação, reprovação e desistência dos 

cursos. 

Por outro lado, compreendendo que os alunos estão motivados para uma 

formação profissional, e a compreensão da matemática é fundamental em algumas 

áreas, o professor de disciplinas de cálculo da UnB, Ricardo Fragelli, desenvolveu a 

metodologia denominada “Rei da Derivada” para promover maior dinamismo às suas 

aulas, tendo como resultado um aumento na participação efetiva do discente, e 

consequentemente um maior aproveitamento e compreensão dos seus conteúdos 

refletindo em um maior rendimento acadêmico. 

Inspirados nesta iniciativa, em junho de 2016, durante a semana acadêmica da 

Escola do Mar, Ciência e Tecnologia – EMCT foi realizado o primeiro Campeonato Rei da 

Derivada da UNIVALI. O Campeonato foi aberto a todos os cursos da Escola do Mar, 

Ciência e Tecnologia. O sucesso da primeira edição motivou a realização de mais três 

edições do Campeonato, sempre durante a semana acadêmica da EMCT.  

Depois disso, juntamente com outras Instituições de ensino da região que 

estavam realizando a dinâmica em seus cursos, realizou-se o 1º Torneio de Derivadas 

Interinstituições, sediado em sua primeira edição pelo Centro Universitário Católica de 

Santa Catarina, envolvendo três Instituições: UNIVALI Campus Itajaí, UFSC Campus 

Joinville e Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Em junho de 2018, ocorreu 

o 2º Torneio de Derivadas Interinstituições sediado pela UFSC Campus Joinville 

envolvendo cinco Instituições, além das anteriores, agregaram a Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUC-PR) e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

ambas Campus Curitiba. E agora em 2019 a UNIVALI Campus Itajaí sediará o 3º Torneio 

de Derivadas Interinstituições, agregando mais uma instituição, a Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG). 

 

Objetivo 

Art. 1º - O 3º Torneio de Derivadas Interinstituições objetiva, além da integração e da 



socialização dos acadêmicos dos diversos cursos de graduação e Universidades, a 

apresentação do cálculo de forma divertida e informal para estimular o seu estudo. 

 
Participação 

Art. 2º - Poderão participar do 3º Torneio de Derivadas Interinstituições os 

acadêmicos regularmente matriculados em qualquer um dos cursos de graduação 

ofertados/vinculados pelas Instituições participantes e que foram finalistas do seus 

respectivos Torneios internos. 

Parágrafo único - Não será permitida a participação de integrantes da Comissão 

Organizadora e Comissão Julgadora do 3º Torneio de Derivadas Interinstituições. 

 
Cronograma 

Art. 3º - O 3º Torneio de Derivadas Interinstituições possui o seguinte cronograma: 

horário Atividade Local 

9:00-10:00 

Recepção dos participantes 

E reunião com as Comissões de cada 

Instituição. 

Auditório de Farmácia – 

E1 

10:00-10:30 
Apresentação do Regulamento 

Sorteio das Chaves 

 

Sala 204 D6 

 

10:30-12:45 Classificatórias 

 

Sala 204 D6 

 

12:45-13:45 Almoço com atração cultural  
Lanchonete Aromas e 

Sabores 

13:45-14:15 

Apresentação do Espetáculo Ondas de 

Desperdício – Perigos Visíveis e 

Invisíveis do Lixo do Mar  

Auditório de Farmácia – 

E1 

14:15-14:45 
Reorganização do espaço e início das 

atividades da tarde 

Auditório de Farmácia – 

E1 

14:45-16:45 
Quartas de final, semi-final e final 

 

Auditório de Farmácia – 

E1 

16:45-17:15 Premiação e encerramento 
Auditório de Farmácia – 

E1 

 
Inscrição 

Art. 4º - As inscrições são gratuitas, individuais e estarão abertas no período 

compreendido entre 02 a 31 de maio de 2019 e dar-se-ão exclusivamente através do 

site www.univali.br/eventos, área de computação e engenharias. 

Parágrafo primeiro – Todos os inscritos menores de idade deverão, obrigatoriamente, 

apresentar autorização expressa dos pais e/ou responsável, com firma reconhecida, 

para participação no 3º Torneio de Derivadas Interinstituições. 

Parágrafo segundo – O ato de inscrição implica na concordância e aceitação de 

todos os artigos, condições e disposições deste Regulamento. 

 
Evento 

http://www.univali.br/eventos


Art. 5º - O 3º Torneio de Derivadas Interinstituições será realizado no dia 08 de junho 

de 2019, das 9h00 às 16h45 nas dependências da Univali. 

 
Regras e Desenvolvimento do Evento 

 

Art. 6º - O 3º Torneio de Derivadas Interinstituições consistirá em uma competição de 

resolução de exercícios de derivadas de funções de uma variável, excluindo as 

funções hiperbólicas, as inversas trigonométricas e derivadas implícitas. 

Desenvolver-se-á da seguinte forma: 

1) Procedimentos iniciais: 

a) Identificar os 24 (vinte e quatro) participantes do campeonato de acordo com 

o cumprimento dos Artigos 2º e 4º deste Regulamento. 

b) Os 24 (vinte e quatro) participantes definidos serão determinados por uma letra 

com índice, o que será feito por sorteio (Por exemplo, Instituição A: 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, 𝐴4 

, Instituição B: 𝐵1 , 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4 e assim sucessivamente). Serão formados 4 (quatro) 

grupos, denominados      compostos por um integrante de cada 

Instituição participante, de acordo com o esquema abaixo.  Estes 4 (quatro) 

grupos serão distribuídos em quadros em uma mesma sala para a primeira 

rodada, que ocorrerá simultaneamente para todos os grupos. 

Dados: N Identificação 

Instituições 6 A B C D E F 
Participantes por instituição 4 1 2 3 4 
Grupos para as rodadas 
classificatórias 

4     
 

 

2) 1ª rodada classificatória: 

a) Os grupos serão divididos em duplas que irão ao quadro e uma função será 

• A1  B1  C1  D1  E1  F1

• A2  B2  C2  D2  E2  F2

• A3 B3  C3  D3  E3  F3

• A4  B4  C4  D4  E4  F4




anotada pelo professor; 

b) Os alunos possuirão um total de quatro minutos para resolve-la; 

c) Se alguma dupla terminar antes de três minutos as demais terão apenas mais um 

minuto para terminar a derivada; 

d) A primeira dupla que responder corretamente receberá 3 (três) pontos, a segunda 

dupla que responder corretamente receberá 1 (um) ponto, as demais não 

pontuarão; 

e) Se nenhuma dupla conseguir desenvolver a solução correta dentro do tempo 

estipulado nenhuma pontuará; 

f) A pontuação será individual; 

g) A correção será rigorosa, sem aceitação de qualquer tipo de erro (parênteses, 

sinal, etc) e o julgamento final será sempre feito pelos professores. As duplas 

serão trocadas, irão novamente ao quadro e resolverão uma nova derivada, 

serão aplicadas as mesmas regras explicadas anteriormente, em relação ao 

tempo e à pontuação. 

h) O ciclo se repetirá até que todos os integrantes de um grupo formem duplas com 

os demais do mesmo grupo. Isso se dará em 5 rodadas, os alunos receberão 

crachás com números de A1 (um) a A6 (seis) e as permutas se darão conforme 

a Sumula de pontuação em anexo. 

i) Os 3 (três) concorrentes melhor pontuados do grupo 𝛼 se unirão aos 3 (três) 

menos pontuados do grupo 𝛽. Os 3 (três) concorrentes melhor pontuados do 

grupo 𝛾 se unirão aos 3 (três) menos pontuados do grupo 𝛿, conforme o 

esquema abaixo. 

j) Se houver empate entre o 3º e 4º melhor pontuado, haverá um sorteio simples 

para indicar qual grupo o concorrente irá integrar. 



 

3) 2ª rodada classificatória: Observará o mesmo ciclo da letra a) a i) da 1ª rodada.  

4) 3º rodada classificatória: Serão formados 6 (seis) grupos, formados por 4 

(quatro) integrantes da mesma instituição, denominados de A à F, de acordo com 

o esquema abaixo. 

a) A cada rodada 2 (dois) concorrentes da mesma instituição formam uma dupla; 

b) Serão 3 (três) rodadas até que todos os integrantes de uma Instituição formem 

duplas com os demais da mesma Instituição. As permutas se darão conforme a 

Sumula de pontuação em anexo. 

 

 

• 1  2  3  4  5  6  

• 1  2  3  4  5  6

• 1  2  3  4  5  6

• 1  2  3  4  5  6




• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6



• 1

• 2

• 3

• 4

• 5 

• 6



• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6



• 1

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6

Ranking da rodada anterior 

• A1  A2  A3  A4A
• B1  B2  B3  B4B
• C1  C2  C3 C4C
• D1  D2  D3 D4D
• E1  E2  E3  E4E 
• F1  F2  F3  F4F



5) Classificação para as Eliminatórias:  Os 16 participantes com as melhores pontuações 

serão classificados para a etapa eliminatória.  

a) Se houver empate entre o 16º e 17º colocados no momento da classificação, 

o desempate será feito através do “pênalti da derivada”; 

b) O “pênalti da derivada” é realizado com os alunos indo ao quadro 

individualmente e resolvendo uma derivada no tempo máximo de um minuto; 

c) O aluno que terminar primeiro e acertar, sairá vencedor da disputa. Caso erre, 

o outro competidor será avaliado; 

d) Se os competidores utilizarem todo o tempo de um minuto serão avaliadas as 

respostas, e quem errar estará fora da competição, salvo se os dois errarem 

ou os dois acertarem, neste caso nova derivada será ditada; 

e) A partir da classificação dos 16 participantes que seguem para as Eliminatórias 

serão definidos os confrontos individuais. Caso haja empate de pontuação 

será realizado um sorteio para definir a colocação de cada participante. 

 

6) Eliminatórias: Nesta etapa, os participantes competirão individualmente em 

rodadas de oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Em cada rodada, os 

participantes terão 4 minutos para resolver a derivada proposta. Aquele que acertar 

a resolução no menor tempo será classificado para a próxima fase.  

Caso o competidor que resolveu no menor tempo erre a resolução e o 

adversário acerte, então o adversário é classificado. No caso em que nenhum dos 

competidores acerte a resolução, será proposta uma nova derivada.  

 Os eliminados na semifinal disputarão a terceira colocação. O chaveamento 

é apresentado abaixo. 

 

 



 

Premiação 

Art. 7º - O 3º Torneio de Derivadas Interinstituições oferece uma premiação para o 

primeiro, segundo e terceiro colocados. 

Parágrafo único - Os prêmios são pessoais e intransferíveis, devendo ser entregue ao 

participante, não dando direito a ressarcimento pecuniário. 

 
Responsabilidades 

Art. 8º - A UNIVALI não se responsabiliza por danos, furtos, roubos ou quaisquer casos 

fortuitos, ocorridos em suas dependências, em equipamentos e/ou pertences 

trazidos/de propriedade dos participantes. 

 
Uso de imagem e direitos autorais 

Art. 9º - Os participantes do campeonato, incluindo os vencedores, autorizam a 

veiculação de seus nomes e imagens em portfólios, em websites ou homepages na 

internet (inclusive nas aplicações interativas), televisão aberta ou fechada, revistas, 

jornais, flyers, outdoors, exposições e eventos institucionais (inclusive através do 

Departamento de Comunicação e Marketing Institucional), desde que esses usos não 

tenham finalidade comercial. A exploração comercial das referidas músicas deverá ser 

objeto de consulta a seus autores, conforme disposto na Lei 9.610/98. 

 
Disposições gerais 

Art. 10º - A UNIVALI e/ou Comissão Organizadora/Comissão Julgadora reserva-se o direito 

de, em qualquer etapa do campeonato, excluir do evento, o(s) grupo(s), cujo(s) 

integrante(s) não respeitarem os dispositivos deste Regulamento e demais normativas 

da Fundação UNIVALI e suas mantidas. 

Art. 11 - Os participantes do campeonato declaram estar cientes dos termos do Estatuto 

e do Regimento Geral da Fundação Universidade do Vale do Itajaí, bem como do 

Estatuto e do Regimento Geral da Universidade do Vale do Itajaí e demais normativas 

da IES e suas mantidas. 

Art. 12 - As decisões da UNIVALI e/ou Comissão Organizadora/Comissão Julgadora tem 

caráter irrevogável, não cabendo qualquer questionamento e/ou recurso. 

Art. 13 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, cuja 

deliberação possui caráter soberano. 

 
Itajaí (SC), 02 de maio de 2019 

 

 
 



   Profº. Dr. Valdir Cechinel Filho 

Reitor 

Universidade do Vale do Itajaí 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ANEXOS 
 

SÚMULA 

1ª e 2ª CLASSIFICATÓRIA 

Nº I Identificação Nome Pontos 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Formações: 
1 12 35 46 

2 13 24 56 

3 14 25 36 

4 15 26 34 

5 16 23 45 

 



 

Resultado Final 
Colocação Nome 

1º  

2º  

3º  

4º  

5º  

6º  

 
 

  



SÚMULA 
 

3ª Classificatória 
Nº I Identificação Nome Pontos 

1    

2    

3    

4    
 

Formações: 
1 12 34 

2 13 24 

3 14 23 

 

 

Resultado Final 
Colocação Nome 

1º  

2º  

3º  

4º  

 
 

 

 


