REGULAMENTO GAME ACADÊMICO

1. Qual o objetivo do jogo?
Qualificar o desempenho acadêmico e ampliar as perspectivas profissionais
dos estudantes envolvidos, por meio de estratégias de gamificação.

2. Quem pode jogar?
Estudantes concluintes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis,
CST em Gastronomia, CST em Gestão Comercial, CST em Gestão de Recursos
Humanos, CST em Gestão Financeira, CST em Logística, CST em Marketing,
CST em Gestão Pública, CST em Design de Interiores, Direito, Psicologia,
Publicidade e Propaganda e Serviço Social, previamente definidos pelo
coordenador do curso.
Para jogar, o estudante deve validar digitalmente, por meio de sua identidade
digital na plataforma onde são realizadas as atividades on-line, seu desejo de
participar do Game Acadêmico, indicando ciência do regulamento. Somente
terão direito às Conquistas previstas neste regulamento os estudantes que
tenham validado seu aceite para participar do Game Acadêmico até o dia 16 de
novembro.

3. Quando o jogo acontece?
Ao longo do segundo semestre de 2018.

4. Regras para obtenção dos Méritos:
a. Curso On-line de Lógica II: O estudante que realizar o curso em
período determinado, com desempenho igual ou superior a 60% de
aproveitamento terá direito a 5 Méritos. Período para alunos de cursos
presenciais: de 13 de agosto a 30 de setembro de 2018. Período para
alunos de cursos EAD: de 20 de agosto a 19 de setembro.

b. Curso On-line de Técnicas de Prova: O estudante que realizar o
curso em período determinado, com desempenho igual ou superior a
60% de aproveitamento terá direito a 5 Méritos. Período para alunos
de cursos presenciais: de 1º de outubro a 4 de novembro 2018.
Período para alunos de cursos EAD: de 20 de agosto a 19 de
setembro.
c. Curso On-line de Atualidades: O estudante que realizar o curso em
período determinado, com desempenho igual ou superior a 60% de
aproveitamento terá direito a 5 Méritos. Período para alunos de cursos
presenciais: de 15 de outubro a 18 de novembro de 2018. Período
para alunos de cursos EAD: de 15 outubro a 18 de novembro.
d. Lista de Exercícios: O estudante que realizar a lista de exercícios em
período determinado, com desempenho igual ou superior a 60% de
aproveitamento terá direito a 5 Méritos. Período para alunos de cursos
presenciais: de 3 de setembro a 7 de outubro 2018. Período para
alunos de cursos EAD: de 15 de outubro a 18 de novembro.
e. Exercícios de Revisão: O estudante que realizar os exercícios de
revisão em período determinado, com desempenho igual ou superior
a 60% de aproveitamento terá direito a 5 Méritos. Período para alunos
de cursos presenciais e EAD: de 1º de outubro a 18 de novembro.
Essa lista estará disponível apenas para alguns estudantes
selecionados.
f. Desbravador: O primeiro estudante a finalizar o Curso de Técnicas
de Prova, o Curso de Atualidades e a Lista de Exercícios terá direito a
5 Méritos extras. Cada uma dessas atividades terá um desbravador.
g. Engajado: Terão direito a 5 Méritos extra os estudantes que
realizarem

com

desempenho

igual

ou

superior

a

60%

de

aproveitamento todas as listas de exercícios e cursos oferecidos por
meio programa Supere-se no semestre 2018.2.
h. Expert: O estudante que obtiver a nota mais alta na lista de exercícios
dentre os colegas de curso na Instituição, terá direito a 5 Méritos
extras. Em caso de empate, terão direito aos Méritos todos os

estudantes que tenham obtido exatamente a mesma nota, desde que
seja a mais alta do curso na IES.
i. Conecta (webinário): O estudante que participar de ao menos um
webinário Conecta e que responder a questão desafio colocada pelo
professor durante a condução da atividade, terá direito a 5 Méritos. Os
webinários Conecta ocorrerão nos dias 22, 23, 28, 29 e 31 de agosto,
às 19h30 e 1º de setembro às 10h (horário de Brasília).
j. Questionário do Estudante: O aluno que responder ao Questionário
do Estudante no período estipulado pelo coordenador do seu curso,
terá direito a 5 Méritos.
k. Termo de Compromisso: O aluno que validar eletronicamente o
Termo de Compromisso na plataforma on-line definida para o jogo, no
período de 10 de setembro a 24 de novembro 2018, terá direito a 5
Méritos.
l. Curta Conhecimento: O estudante que participar de ao menos um
Curta Conhecimento e que responder a questão desafio colocada pelo
professor durante a condução da atividade, terá direito a 5 Méritos.
m. Exame do Inep: O estudante concluinte que apresentar o caderno da
prova do Enade, com rascunho devidamente preenchido de todas as
questões dissertativas, com texto condizente ao enunciado da questão
terá os méritos do game atribuídos de acordo com o percentual de
acertos nos itens objetivos do Exame, que ocorrerá após correção da
prova pela Instituição. O caderno de provas com as respostas
objetivas deverá estar marcado com caneta azul ou preta. O caderno
ficará arquivado na IES. A instituição definirá o período e o local em
que a consulta estará liberada aos estudantes.

5) Regras para obtenção de Conquistas:
O número de Méritos obtidos pelo estudante não poderá ultrapassar a
quantidade de 100. Ao chegar a esse resultado, os Méritos deixam de ser
pontuados.



Estudantes que obtiverem de 0 a 19 Méritos não terão direito a
Conquistas;



Estudantes que obtiverem entre 20 e 39 Méritos terão direito a (1)
uma sessão on-line com um profissional especializado em coaching
de carreira, em data a ser estabelecida;



Estudantes que obtiverem entre 40 e 59 Méritos terão direito a (1)
uma sessão on-line com um profissional especializado em coaching
de carreira, em data a ser estabelecida, (2) integralização das horas
complementares necessárias para a conclusão do curso.



Estudantes que obtiverem entre 60 e 79 Méritos terão direito a (1)
uma sessão on-line com um profissional especializado em coaching
de carreira, em data a ser estabelecida, (2) integralização das horas
complementares necessárias para a conclusão do curso, (3) Carta de
reconhecimento do Mérito Acadêmico, assinada pela Reitora da Rede
Laureate, (4) Bolsa de 50% em Pós-Graduação Laureate EAD (até o
limite de 2% dos alunos inscritos no Programa na IES. Caso o número
de alunos seja ultrapassado, serão selecionados os estudantes com
maior número de Méritos);



Estudantes que obtiverem entre 80 e 99 Méritos terão direito a (1)
uma sessão on-line com um profissional especializado em coaching
de carreira, em data a ser estabelecida, (2) integralização das horas
complementares necessárias para a conclusão do curso, (3) Carta de
reconhecimento do Mérito Acadêmico, assinada pela Reitora da Rede
Laureate, (4) Bolsa de 50% em Pós-Graduação Laureate EAD (até o
limite de 2% dos alunos inscritos no Programa na IES. Caso o número
de alunos seja ultrapassado, serão selecionados os estudantes com
maior número de Méritos) e (5) Avaliação de Perfil Comportamental
com foco na carreira profissional;



Estudantes que obtiverem 100 Méritos terão direito a (1) uma sessão
on-line com um profissional especializado em coaching de carreira, em
data a ser estabelecida, (2) integralização das horas complementares
necessárias para a conclusão do curso, (3) Carta de reconhecimento

do Mérito Acadêmico, assinada pela Reitora da Rede Laureate, (4)
Avaliação de Perfil Comportamental com foco na carreira profissional,
(5) Bolsa de 50% em Pós-Graduação Laureate EAD (até o limite de
2% dos alunos inscritos no Programa na IES. Caso o número de
alunos seja ultrapassado, serão selecionados os estudantes com
maior número de Méritos), (6) Aprovação com nota 10 em todas as
disciplinas em que o estudante estiver matriculado no semestre 2018.2
(exceto disciplinas EAD, TCC e Estágio).


Sinal Verde: Estudantes que comprovarem quantidade mínima1 de
acertos na prova do Enade, por meio da entrega do caderno de
questões da prova contendo respostas marcadas a caneta, terão
direito a nota mínima para aprovação em todas as disciplinas em que
estiverem matriculados no semestre 2018.2 (exceto disciplinas EAD,
TCC e Estágio), respeitados resultados superiores aos obtidos nas
disciplinas.

6) Regras para resgate de Conquistas:
A oficialização da quantidade final de Méritos obtidas por cada participante
ocorrerá exclusivamente a partir do dia 3 de dezembro de 2018. Os estudantes
poderão gerar, na plataforma Supere-se, voucher correspondente à quantidade
de Méritos obtida para encaminhar a Conquista Integralização de Horas
Complementares junto à Secretaria Acadêmica da Instituição. As demais
Conquistas obtidas pelo estudante serão internamente encaminhadas após a
data de oficialização dos Méritos obtidos e os estudantes receberão notificação
por meio do e-mail cadastrado na plataforma.
Os estudantes que tiverem direito às bolsas de 50% na Pós-Graduação EAD
Laureate deverão escolher um dos cursos dentre os disponíveis no portfólio da
Instituição EAD Laureate e que tiverem vagas disponíveis no semestre
imediatamente subsequente a sua formatura.

1

A quantidade mínima de acertos de que trata esse item será definida no Anexo I.

ANEXO I
SINAL VERDE

Quantidade mínima de acertos por curso:
CURSO
Direito
CST em Gastronomia
CST em Gestão Comercial
Ciências Contábeis
CST em Marketing
CST em Logística
CST em Gestão de Recursos Humanos
Publicidade e Propaganda
Administração
CST em Gestão Pública
Serviço Social
Psicologia
CST em Gestão Financeira
CST em Design de Interiores

ITENS OBJETIVOS
22
21
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18

