
  
 

Campeonato Estadual de Matemática - CEM 
 

 

ADITIVO DO ESTATUTO 
 
A comissão organizadora do Campeonato Estadual de Matemática (CEM), no uso de suas atribuições, torna pública a 
alteração de quatro datas finais do CEM 2019, e detalha a avaliação de desempenho, conforme abaixo. 
 

Etapa Atividade Data 

3ª etapa do Campeonato: 
EXERCÍCIOS DE TREINAMENTO 

em equipe 

Resolução de exercícios de 
treinamento 

De 10/09 a 23/09/19 

2ª análise de desempenho Até 27/09/19 

Indicação, pela equipe pedagógica da 
escola, da dupla representante 

Até 02/10/19 

4ª etapa do Campeonato:  
FINAL em duplas 

Competição final na sede da  
Dom Helder/EMGE 

Dia 05/10/19 (sábado) 

 
I – Atualização da 6ª Fase: Exercícios de treinamento 
No período de 10/09 a 23/09/19, os estudantes da equipe competidora receberão duas baterias de exercícios 
semanais em preparação à grande final do CEM. Os exercícios serão enviados às terças-feiras, às 8h da manhã, nos 
dias 10/09 e 17/09, via portal eletrônico. As respostas dos exercícios deverão ser postadas de volta pela equipe 
competidora até a segunda-feira subsequente ao envio, ou seja: 16/09 e 23/09. 

 
II – Atualização da 7ª Fase: Seleção da dupla finalista por escola 
A postagem dos nomes da dupla selecionada pela escola deverá ser realizada, pela própria escola, via portal eletrônico, 
até o dia 02/10/19. 

 
III – Atualização da 8ª Fase: Competição final 
A última etapa do Campeonato Estadual de Matemática será realizada na sede da Dom Helder/EMGE, no dia 05/10/19, 
sábado, no período da manhã.  
 
IV – Atualização sobre as análises de desempenho  
As análises de desempenho se darão por meio de preenchimento de formulário eletrônico por três atores: (i) líder da 
equipe competidora do CEM, (ii) professor treinador da equipe do CEM e (iii) professor orientador das atividades 
socioambientais do movimento EcoDom ou Diretor da Escola parceira, caso o orientador seja o mesmo professor 
treinador. Para as demais escolas da rede estadual de educação, o terceiro ator para análise de desempenho deverá 
ser, obrigatoriamente, o Diretor da Escola onde o aluno estuda.  
A 1ª análise de desempenho individual deverá ser realizada, pelo três atores, até o dia 19/08/19. O prazo para 
preenchimento do formulário para a segunda análise de desempenho é 27/09/19. A média simples das avaliações dará 
o resultado total em 100 pontos. 
 
V – Atualização sobre critérios de desempate para Prova de Seleção do CEM 
Na hipótese de empate, para efeito de classificação, será dada preferência ao candidato que estiver no 3º ano do 
ensino médio. Se ainda permanecer o empate, será dada a preferência para o candidato de maior idade.  
 
Este aditivo não substitui o Estatuto do Campeonato Estadual de Matemática, apenas atualizando as datas finais do 
Cronograma. 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2019 
Comissão organizadora do CEM 


