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O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS , no uso de suas atribuições legais,

conferida pela Portaria nº 106, de 17 de janeiro de 2020, publicada no DOU de 20 de

Janeiro de 2020, bem como a Portaria nº 90, de 29 de janeiro de 2021, publicada no DOU

de 01 de fevereiro de 2021, alterada pela Portaria nº 135, de 05 de fevereiro de 2021,

publicada no DOU de 09 de fevereiro de 2021 e considerando a Lei nº 11.892, de 29 de

dezembro de 2008, publicada no DOU de 30 de dezembro de 2008, torna público o

EDITAL Nº 16/2022 que regulamenta  o CAMPEONATO DE CUBO MÁGICO DO IF GOIANO -

CAMPUS CAMPOS BELOS . Este edital é o conjunto de normas e disposições que regem o

Campeonato de Cubo Mágico do IF Goiano – Campus Campos Belos, que visa desenvolver

a prática da modalidade e promover a integração entre os(as) alunos(as) matriculados(as)

nas escolas públicas e privadas de Campos Belos.

1. AOS PARTICIPANTES

1.1. O Campeonato de Cubo Mágico do IF Goiano – Campus Campos Belos é uma
competição dedicada aos alunos(as) do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e do ensino
médio matriculados nas escolas públicas e privadas de Campos Belos. 

1.2. Os(as) alunos(as) interessados(as) em participar desse campeonato deverão se
inscrever através do formulário disponível no link: https://forms.gle/MDjXvAoAiqbRXhN98

2. ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO

2.1. Este campeonato é uma atividade da IV Feira de Ciência e Tecnologia do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Campos Belos.

2.2. A organização, execução e realização do Campeonato de Cubo Mágico do IF Goiano –
Campus Campos Belos está a cargo dos membros da comissão da IV Feira de Ciência e
Tecnologia formada pelos servidores:

TAE Elizete Rodrigues dos Santos



Prof. Msc. Fabiano Rodrigues de Sousa 

Profa. Dra. Luciene Pereira da Silva Gonçalves

Profa. Ma. Maria Otávia Battaglin Loureiro

Prof. Msc. Robson Alves Campelo

Prof. Drº. Romario Victor Pacheco Antero

Profa. Ma. Samara Gonçalves Lima

Profa. Drª. Tainara Tâmara Santiago Silva

Prof. Drº. Tulio Marcio Gentil dos Santos

2.3. O Campeonato de Cubo Mágico do IF Goiano ocorrerá no dia 27 de outubro de 2022,
nas dependências do IF Goiano – Campus Campos Belos, de acordo com o cronograma
constante no item 5 deste edital.

3. PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO

3.1. As inscrições poderão ser efetuadas no período de 08 de setembro até o dia 16 de
outubro de 2022, de acordo com o cronograma constante no item 5 deste edital.

3.2. Os(as) alunos(as) interessados(as) em participar deste campeonato deverão se
inscrever através do formulário disponível no link: https://forms.gle/MDjXvAoAiqbRXhN98

3.3. A competição será apenas na modalidade individual para o cubo 3x3x3.

3.4. Ao realizar a inscrição, cada participante se declara conhecedor deste edital.

4. REGRAS

4.1. Os(as) competidores(as) inscritos(as) deverão comparecer ao laboratório de
matemática e física do IF Goiano – Campus Campos Belos às 08:00 do dia 27/10/2022
para aferição de frequência. O(A) competidor(a) que não comparecer a esta etapa estará
automaticamente eliminado(a) do campeonato.

4.2. No dia da competição, os competidores deverão apresentar comprovante de
matrícula fornecido pela escola onde estuda.

4.3. Os(as) competidores(as) deverão portar o seu próprio cubo 3x3x3.

4.4. A competição será disputada em duas fases: a fase de grupos e a fase final.

4.5. Em cada uma das fases, os cubos serão embaralhados pelos competidores
adversários.

FASE DE GRUPOS

4.6. Os(as) competidores(as) presentes na aferição de frequência serão divididos em dois
grupos (Grupo A e Grupo B), onde cada participante será escolhido aleatoriamente
através de sorteio sob responsabilidade da comissão organizadora logo após a aferição da
frequência.

4.7. Os grupos A e B terão o mesmo número de participantes, caso o número de inscritos
presentes seja par; caso contrário, o grupo A terá um integrante a mais do que o grupo B.

4.8. A fase de grupos está prevista para ocorrer às 09:00 do dia 27/10/2022 nas
dependências do IF Goiano.

4.9. Cada participante deverá montar cinco vezes o cubo mágico (3x3x3).



4.10. O tempo máximo para montagem do cubo será de 5 minutos.

4.11. Caso o(a) competidor(a) ultrapasse 5 minutos na montagem do cubo mágico, esse
tempo será descartado.

4.12. Caso o(a) competidor(a) ultrapasse 5 minutos para a montagem do cubo por três
vezes, ele estará eliminado.

4.13. A ordem de classificação dar-se-á mediante ao seguinte critério: elimina-se o melhor
e o pior tempo de cada participante de cada um dos grupos e faz-se a média aritmética
dentre os demais tempos. 

4.14. Classificam para a fase final os(as) 3 participantes com melhor colocação de cada
um dos grupos.

4.15. Em caso de empate para a terceira colocação, os(as) competidores(as) nessa
situação montarão novamente o cubo mágico, uma única vez, e o melhor colocado segue
na disputa. Persistindo o empate, esse procedimento será realizado novamente, até que a
terceira colocação fique definida.

FASE FINAL

4.16. A fase final está prevista para ocorrer às 16:00 do dia 27/10/2022 nas dependências
do IF Goiano.

4.17. Os(as) competidores(as) classificados(as) para a fase final montarão os cubos
simultaneamente.

4.18. Cada participante deverá montar cinco vezes o cubo mágico (3x3x3).

4.19.  O tempo máximo para montagem do cubo será de 5 minutos.

4.20. Caso o(a) competidor(a) ultrapasse 5 minutos na montagem do cubo mágico, esse
tempo será descartado.

4.21. Caso o(a) competidor(a) ultrapasse 5 minutos para a montagem do cubo por três
vezes, ele(a) estará eliminado(a).

4.22. A ordem de classificação da fase final se dará mediante ao seguinte critério:
elimina-se o melhor e o pior tempo de cada participante de cada um dos finalistas e
calcula-se a média aritmética dentre os demais tempos. 

4.23. Em caso de empate para alguma das três primeiras colocações, os(as)
competidores(as) nessa situação montarão novamente o cubo mágico, uma única vez, e
o(a) melhor colocado(a) assume a melhor posição. Persistindo o empate, este
procedimento será realizado novamente, até que a melhor colocação fique definida.

5. CRONOGRAMA

08/09 a 16/10/2022 Período de realização das inscrições

Até 21/10/2022 Publicação da lista de inscritos no site
do IF Goiano – Campus Campos Belos

27/10/2022 - 08:00 Aferição da frequência dos inscritos no
laboratório de matemática e física do IF

Goiano – Campus Campos Belos

27/10/2022 - 09:00 (horário Disputa da fase de grupos 



provável)

27/10/2022 - 16:00 (horário
provável)

Disputa da fase final

27/10/2022 - 16:30 (horário
provável)

Premiação e entrega dos certificados de
participação

6. PREMIAÇÃO

6.1.  Todos os participantes receberão certificado de participação. 

6.2. Os três primeiros colocados no campeonato serão premiados.

6.3. A premiação referente ao item 6.2. será divulgada aos inscritos presentes na
competição no dia 27/10/2022.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Caberá à comissão organizadora resolver todos os casos omissos neste regulamento.

7.2. Todo estudante que apresentar comportamento considerado eticamente inadequado
ou antidesportivo, ferir este regulamento ou trouxer prejuízo à boa imagem do evento
será eliminado da competição.

7.3. Em caso de dúvidas, o(a) competidor(a) pode contatar a comissão organizadora pelo
e-mail tulio.gentil@ifgoiano.edu.br

7.4. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas ou erros no envio do
formulário de inscrição.

7.5. Este edital pode ser cancelado, a qualquer tempo, no todo ou em parte, se a
comissão julgar conveniente.

Campos Belos, 05 de setembro de 2022.

(Assinado Eletronicamente)

FABIANO JOSÉ FERREIRA ARANTES

Diretor-Geral

Portaria nº 106, D.O.U de 20/01/2020
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