
 

REGULAMENTO – SIGMA-MÚNDI 2021 

  
1. DO PROJETO  
1.1. O Sigma-Múndi é um projeto do Centro Educacional Sigma que visa promover 
conhecimento a partir da participação em simulações de organismos nacionais e 
internacionais.  
1.2. Serão disponibilizados 12 comitês, sendo 8 presenciais, para os alunos do Ensino 
Médio e 2 presenciais para os alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e 2 on-line para 
alunos do 9° ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 
1.3. O evento acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de maio. 
1.4. O evento acontecerá no formato híbrido, com comitês remotos e presenciais. 
  
2. DA PARTICIPAÇÃO  
2.1. Poderão participar alunos regularmente matriculados no 9° ano do Ensino 
Fundamental e nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio de todas as unidades Sigma.  
  
3. DA INSCRIÇÃO  
3.1. A inscrição será feita individualmente.  
3.2. Os alunos deverão se inscrever por meio da plataforma Sympla e preencher 
corretamente os dados.  
3.3. A inscrição poderá ser feita no período de 19 a 21 de abril.  
3.4. Cada aluno deverá se inscrever apenas uma vez e escolher o comitê de preferência 
como primeira opção e outro de interesse como segunda opção.  
3.5. O aluno que realizar mais de uma inscrição será automaticamente desclassificado 
do projeto. 
  
4. DA SELEÇÃO  
4.1. Acontecerá por meio de sorteio dos inscritos no dia 23 de abril. O sorteio será 
transmitido ao vivo e realizado por meio da plataforma Sorteador. 
4.2. No dia 26 de abril, será divulgada a relação de alunos selecionados no site do Sigma. 
4.3. Após o dia 11 de maio, será possível a divulgação de lista de segunda chamada, caso 
ocorram desistências. Para isso, novos prazos serão divulgados. 
  
 
5. DO PAGAMENTO  
5.1. A taxa de adesão é de R$ 60,00 (sessenta reais). 
5.2. Os alunos deverão efetuar o pagamento conforme as instruções enviadas por e-
mail.  
5.3. O pagamento deverá ser feito no período de 28 de abril a 5 de maio. Caso o 
pagamento não seja realizado até o prazo estipulado, o aluno será automaticamente 
desclassificado.  
5.5. Os alunos do programa Somos Futuro estão isentos do pagamento da taxa de 
adesão. Para isso, é preciso enviar um e-mail para faleconosco@sigmadf.com.br ou 
entrar em contato com a Orientação do segmento. 
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6. DA DESISTÊNCIA  
6.1. Para receber o valor integral da taxa de inscrição, o aluno deverá se manifestar 
quanto à desistência até o dia 11 de maio. 
6.2. Para formalizar a desistência, o aluno deverá entrar em contato com um dos 
professores organizadores do projeto (professores de Geografia).  
   
7. DO TREINAMENTO  
7.1. Os treinamentos acontecerão nos dias 8 e 15 de maio em uma plataforma que será 
divulgada.  
7.2. Para participar, os alunos devem acompanhar as informações enviadas para o e-
mail cadastrado na inscrição. 
7.3. Durante os treinamentos, haverá lista de presença para os alunos, elaborada pelos 
professores organizadores.  
 
8. DA AVALIAÇÃO 
8.1. Será realizada avaliação no formato de redação. Os alunos deverão escrever os 
trabalhos e enviá-los no período de 17 a 19 de maio em uma plataforma que será 
divulgada. 
 
9. DO EVENTO 
9.1. A abertura do Sigma-Múndi acontecerá no dia 20 de maio, quinta-feira. O evento 
será on-line e contará com convidados especiais. 
9.2. A primeira e a segunda sessões acontecerão no dia 21 de maio, das 15h às 20h. Já a 
terceira e a quarta sessões acontecerão no dia 22 de maio, das 8h às 13h. 
9.3. A simulação presencial acontecerá no bloco verde da unidade 912 Sul.  
 
10. DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
10.1. Todos os participantes do evento presencial deverão usar máscara adequada de 
proteção facial e realizar a troca dela no intervalo entre as sessões. 
10.2. Os alunos precisarão seguir, com rigor, os direcionamentos do diretor do comitê e 
não terão acesso livre aos ambientes da unidade. 
10.3. Durante os intervalos entre as sessões, o grupo do comitê deverá ficar junto e não 
poderá transitar livremente pelos ambientes da unidade. 
10.4. A equipe organizadora do evento disponibilizará um lanche individual para cada 
aluno durante os intervalos. E recomenda-se que o grupo fique dentro da sala nesse 
momento. 
10.5. Alunos dos comitês remotos não precisarão utilizar máscara de proteção facial e 
deverão manter as câmeras abertas durante as sessões. 
  
11. DA DESCLASSIFICAÇÃO  
11.1. Serão desclassificados todos os alunos que se encaixarem nos seguintes casos:  

11.1.1. Que descumprirem as normas do colégio previstas no Regimento dos 
alunos.  



 
11.1.2. Que forem desrespeitosos com colegas e/ou professores.  
11.1.3. Que apresentarem comportamento inadequado ao ambiente escolar.  
11.1.4. Que não comparecerem aos treinamentos e não tiverem justificativas 
legais.  
11.1.5. Que não utilizarem a máscara de proteção facial, caso sejam de qualquer 
comitê presencial.  
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