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REGULAMENTO DA SAPIENTIA POCKET

1.

SOBRE A SAPIENTIA POCKET

1.1.

A Sapientia Pocket consiste em uma derivação da Sapientia – Olimpíada do Conhecimento e
possui os mesmos objetivos que ela, a saber, ser uma olimpíada de conhecimento aberta a todos
os interessados, independente de ocupação ou faixa etária, com o objetivo de estimular o
conhecimento e boas iniciativas de educação no país (incluí essa frase) e consiste em uma ação
exclusivamente cultural e recreativa, sendo a participação voluntária e desvinculada da aquisição
de qualquer bem, serviço ou direito.

1.2.

A Sapientia Pocket aborda conteúdos pautados por acontecimentos e temas recentes e
amplamente divulgados na mídia. As provas propõem uma abordagem transdisciplinar do
conhecimento, e serão executadas em formatos interativos em um aplicativo específico.

1.3.

Assim como no caso das demais olimpíadas organizadas pelo Instituo Vertere, temos a missão de
trabalhar estes temas através de uma prova que engaje os participantes no assunto explorado e
que os ajude a compreender de forma mais holística o assunto (problema) em questão.

1.4.

A Sapientia Pocket não tem datas pré-definidas para acontecer e/ou temas pré-estabelecidos para
as suas provas. O objetivo desta iniciativa é trabalhar os temas mais “quentes” da atualidade,
numa prova rápida em uma única fase, e a comissão poderá lançar uma nova edição sempre que
julgar que o tema seja relevante.

1.5.

As edições poderão ter premiações ou não, a critério da comissão organizadora e de seus
patrocinadores, mas sempre publicará o resultado da prova e emitirá os certificados de
participação no evento com as colocações no ranking (medalha de ouro, prata e bronze, e
menções honrosas).

2.

REALIZAÇÃO

2.1.

A Sapientia Pocket é uma realização do Instituto Vertere, promovida com recursos próprios e de
doações de terceiros (obtidos através de iniciativas de crowdfunding e parcerias com apoiadores).

3.

OBJETIVOS
o

Despertar no público em geral o interesse pelo conhecimento mais aprofundado em
temas em voga na mídia, estimulando a pesquisa e o pensamento crítico.

o

Incentivar o estudo de disciplinas curriculares à luz de pautas contemporâneas,
promovendo uma maior conexão com questões debatidas em diversas esferas
governamentais e não-governamentais;
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o

Estimular e auxiliar professores na proposição de pautas de discussão e projetos que
levem em consideração a vinculação das disciplinas curriculares a saberes práticos;

o

Promover o interesse pela aprendizagem, contribuindo para a melhoria da educação
como um todo;

o

Fomentar o espírito de vanguarda do século XXI, que compreende a inteligência e o
desenvolvimento pessoal como algo amplo e holístico

4.

INSCRIÇÃO

4.1.

Regras gerais
4.1.1.

O participante, antes de realizar a sua inscrição, deverá ler este regulamento para
certificar-se de que aceita todas as condições nele estabelecidas e de que preenche
todos os requisitos exigidos para a participação na Sapientia Pocket.

4.1.2.

O participante, ao inscrever-se na Sapientia Pocket, concorda integralmente com todas
as condições e regras previstas no presente regulamento.

4.1.3.

A inscrição na Sapientia Pocket deverá ser realizada por meio do preenchimento da
Ficha
de
Inscrição
disponível
exclusivamente
na
página
https://olimpiadadofuturo.com.br/sapientia-pocket/.

4.1.4.

Para inscrever-se na Sapientia, o participante deverá informar obrigatoriamente os
seguintes dados pessoais, que serão parte de sua identificação em todo o processo da
olimpíada: i) nome completo; ii) endereço de e-mail; iii) número de telefone celular; iv)
número de Cadastro de Pessoa Física (CPF).

4.1.5.

O participante é responsável por informar corretamente todos os dados no ato da
inscrição, sendo o Instituto Vertere isento de qualquer responsabilidade por quaisquer
problemas em caso de dados errados ou incompletos. Da mesma forma, o Instituto
Vertere se reserva o direito de excluir eventuais participantes que tenham fornecido
dados falsos, errados ou incompletos.

4.1.6.

É responsabilidade do participante dar ciência e garantir anuência de seus responsáveis
legais em relação à sua participação na Sapientia, ao conteúdo deste Regulamento e ao
conteúdo disponível na página da Sapientia Pocket (www.olimpiadadofuturo.com.br).
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4.2.

Cronograma
4.2.1.

Somente serão aceitas inscrições efetuadas dentro do período indicado no site
https://olimpiadadofuturo.com.br/sapientia-pocket/

4.2.2.

Ao fazer sua inscrição, os participantes deverão verificar cuidadosamente o Calendário
da Sapientia Pocket, divulgado no site

4.2.3.

O Instituto Vertere poderá, a seu exclusivo critério, realizar alterações no cronograma.
Em tal situação, toda e qualquer alteração será devidamente informada e
disponibilizada
aos
participantes
na
página
https://olimpiadadofuturo.com.br/sapientia-pocket/.

4.3.

A inscrição é gratuita para todos os participantes

4.4.

Confirmação da inscrição e acesso ao sistema
4.4.1.

Ao final da inscrição, o participante receberá um e-mail de confirmação da Sapientia; tal
e-mail deve ser conservado durante todo o período da Sapientia Pocket

4.4.2.

Caso haja algum problema durante o processo de inscrição, o participante deve entrar
em contato pelo e-mail contato@olimpiadadofuturo.com.br.

4.4.3.

Não serão aceitas inscrições enviadas por meio diverso do estipulado neste
regulamento, tais como mensagens eletrônicas, fax, telefone, e-mails ou por meio
postal.

4.4.4.

Não serão aceitas inscrições incompletas, sendo os participantes responsáveis pela
finalização de todos os passos da inscrição.

4.4.5.

O Instituto Vertere não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por
motivos de ordem técnica do computador utilizado pelo participante, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores
que impossibilitem a transferência de dados.

4.4.6.

O acesso à área restrita dos participantes inscritos deve ser realizado por meio da página
www.olimpiadadofuturo.com.br, na opção “Login”.

4.4.7.

O login e senha de acesso serão criados pelos próprios participantes durante o processo
de inscrição. Essas informações deverão ser utilizadas para acesso ao sistema durante
todo o processo da Sapientia.
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4.4.8.

Na hipótese de esquecimento de senha, o participante deverá selecionar a opção
“Esqueci a minha senha”, disponível na tela de acesso da página principal e seguir os
procedimentos indicados.

5.

ESTRUTURA DA OLIMPÍADA

5.1.

A Sapientia Pocket consiste em um prova objetiva, individual, composta por um mínimo de 10
(dez) e um máximo de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, valendo 1 (um) ponto cada,
onde cada questão dispõe de 5 (cinco) opções de resposta (A, B, C, D e E), dentre as quais apenas
uma delas é a correta.

5.2.

A prova permanecerá disponível apenas durante o período estabelecido no site
https://olimpiadadofuturo.com.br/sapientia-pocket/, de 0h00 até às 23h59min (de acordo com o
Horário de Brasília-DF), e os participantes poderão usar o tempo que desejarem para encerrar a
prova, desde que obedeçam ao horário limite.

5.3.

O horário limite para o encerramento da prova será mantido, independentemente do horário em
que o participante iniciar a prova.

5.4.

O Comitê Organizador da Sapientia Pocket será responsável pela correção das provas e por tornar
públicos os nomes dos vencedores

5.5.

O gabarito da prova será disponibilizado em até 5 (cinco) dias úteis após a realização da prova em
https://olimpiadadofuturo.com.br/sapientia-pocket/.

5.6.

Os alunos com nota 0 (zero) serão automaticamente desclassificados

6.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1.

A divulgação das listas oficiais dos premiados será feita exclusivamente na página
https://olimpiadadofuturo.com.br/sapientia-pocket/, nas datas indicadas no site.

6.2.

Os participantes também serão notificados pelo e-mail cadastrado pelo participante no momento
da inscrição. A lista com os ganhadores não será divulgada por outros meios, como telefone, redes
sociais ou meio postal.

6.3.

A participação dos alunos na Sapientia Pocket caracterizará seu formal consentimento para a
disponibilização das suas notas e informações pessoais aos demais programas realizados ou
apoiados pelo Instituto Vertere.

6.4.

A utilização dos resultados da Sapientia Pocket para fins de seleção, classificação e/ou premiação
que não constem neste Regulamento não é de responsabilidade do Comitê Organizador da
Sapientia ou do Instituto Vertere.
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6.5.

Eventuais dúvidas, esclarecimentos e/ou solicitações deverão ser enviadas para o e-mail
contato@olimpiadadofuturo.com.br.

7.

PREMIAÇÃO

7.1.

Não haverá distinção de premiação entre alunos e não alunos, e/ou entre alunos de escolas
públicas e alunos de escolas privadas.

7.2.

Os 5% de participantes com maior número de acertos receberão um certificado digital de
“medalha de ouro”; os 10% seguintes receberão um certificado digital de “medalha de prata” e
os 15% seguintes um certificado digital de “medalha de bronze”

7.3.

Os Certificados de Menções Honrosas serão disponibilizados exclusivamente na página da
Sapientia para download. Não serão emitidos certificados e diplomas impressos

7.4.

Além dos certificados mencionados acima, a Sapientia poderá definir, a seu critério, premiações
adicionais para alunos, professores e/ou escolas em determinadas edições da olimpíada.

7.5.

Caso o Comitê Organizador decida introduzir alguma premiação ou certificação adicional durante
o processo da Sapientia Pocket, os critérios para a premiação serão disponibilizados no site da
olimpíada ou através de outro meio que o Comitê Organizador julgue mais apropriado para a
comunicação.

8.

DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1.

A inscrição na Sapientia Pocket implicará na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Regulamento, incluindo eventuais retificações, das quais os participantes não
poderão alegar desconhecimento.

8.2.

Quaisquer custos e despesas que os participantes possam ter relacionados à sua participação na
Sapientia Pocket correrão exclusivamente por conta do participante.

8.3.

Dessa forma, em nenhuma circunstância a Sapientia arcará com quaisquer custos/despesas
incorridos pelos alunos relacionados e durante a preparação/execução de seus projetos

8.4.

A divulgação de dados específicos e não estatísticos da Sapientia Pocket fica condicionada à
autorização do Instituto Vertere, bem como ao cumprimento da legislação de proteção de dados
à época vigente, de modo a garantir a privacidade dos participantes.

8.5.

Os casos omissos e as eventuais dúvidas referentes a este Regulamento serão decididos e
esclarecidos pelo Comitê Organizador da Sapientia Pocket ou pelo Instituto Vertere.
* * *
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