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Regulamento ChemE Jeopardy 

Competition 2020 Brazil Student Regional Conference 
Lançamento: 12/12/2019 

Comitê de Organização ChemE Jeopardy Competition 2020 Brazil Student Regional Conference 

Marcos Felipe Pereira, m.felipesap@gmail.com  

Pedro Henrique Quaglio, pietroquaglio@gmail.com  

Em caso de qualquer dúvida entre em contato através dos endereços de e-mail disponíveis acima. 

1. O QUE É O ChemE JEOPARDY COMPETITION? 

O ChemE Jeopardy Competition é um jogo de perguntas e respostas (Quiz) 

inspirado no jogo televisivo norte-americano: “Jeopardy!”. Diferentemente dos ‘quizes’ 

tradicionais, no “Jeopardy!” cada tema possui dicas que são apresentadas como 

respostas e os concorrentes devem adivinhar a pergunta correspondente a cada um 

deles. No ChemE Jeopardy Competition, estudantes de graduação de Engenharia 

Química são estimulados a revisar assuntos estudados durante o curso de forma 

dinâmica e lúdica. 

2. COMO O ChemE JEOPARDY COMPETITION FUNCIONA? 

2.1.  O jogo possui três rodadas: “Jeopardy!”, “Double Jeopardy!” e “Final 

Jeopardy!”; 

2.2.  Todas as dicas são apresentadas no formato de respostas e os jogadores 

devem responder às dicas elaborando uma pergunta. Exemplo: Dica: “Uma 

bomba caracterizada por uma head aproximadamente constante, mas com uma 

taxa de vazão que aumenta ou diminui dependendo da resistência do sistema” e 

o participante pode dar como resposta: “O que é bomba centrífuga?”; 

2.3.  As dicas possuem valores – expressos em $ - associados à sua dificuldade; 

2.4.  A dica mais fácil vale $100 e a mais difícil $500 (Sempre variando em 

múltiplos de 100) na rodada “Jeopardy!”. Na rodada “Double Jeopardy!” os 

valores variam entre $200 e $1000 (Sempre variando em múltiplos de 200); 

2.5.  As primeiras duas rodadas - “Jeopardy!” e “Double Jeopardy!” – consistem 

de seis temas com cinco dicas, que compõem o Game Board, cada; 

mailto:m.felipesap@gmail.com
mailto:pietroquaglio@gmail.com
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2.6.  Uma das equipes deve escolher uma dica anunciando o tema e valor – 

tendo liberdade para escolher qualquer combinação de tema e valor. Exemplo: 

“Mecânica dos Fluidos de $200”; 

2.7.  A dica será lida pelo condutor do jogo e, após isso, os competidores devem 

apertar o sinalizador para responder à dica. O primeiro a apertar o sinalizador 

terá o direito de responder; 

2.8.  A equipe que acertar resposta a dica, receberá o valor correspondente à 

dica. Em caso de erro, o valor correspondente à dica é subtraído do placar da 

equipe e outra equipe terá direito a responder a dica; 

2.9.  É possível equipes possuírem valores negativos de pontuação. Exemplo: 

-$200; 

2.10. A dica denominada “Daily Double” estará escondida dentre as dicas da 

rodada. O competidor que a selecionar aleatoriamente deve, antes do condutor 

do jogo a ler, escolher o valor apostado na dica, que pode ser no máximo o valor 

que a equipe já possui ou $500 (o que for maior), e responder a dica após o 

condutor do jogo lê-la. O “Daily Double” segue a lógica “Dobro ou nada”, assim, 

se o competidor acertar recebe o valor apostado, se errar perde o valor apostado; 

2.11. Exemplo do funcionamento do “Daily Double”: Competidor A possui 

$400 e vai escolher uma dica para ser lida pelo condutor. Competidor A seleciona 

a dica de Balanço de Massa valendo $100, revela-se que essa dica é a “Daily 

Double”, o Competidor A deve apostar um valor para essa dica e escolhe apostar 

$500. Após a leitura da dica pelo condutor do jogo, o Competidor A responde e 

acerta, recebendo mais $500, possuindo $900. Caso o Competidor A errasse, 

possuiria - $100. Em caso de erro, nenhuma outra equipe pode responder à dica, 

então o jogo segue com a seleção de outra dica por outra equipe; 

2.12. A rodada “Jeopardy!” possui um “Daily Double” e a rodada “Double 

Jeopardy!” possui dois “Daily Double”; 

2.13. O jogo começa com a rodada “Jeopardy!”. Após todas as dicas serem lidas, 

inicia-se a rodada “Double Jeopardy!”, com temas diferentes da rodada anterior. 
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Após o término dessas duas rodadas, as equipes com valores zerados ou 

negativos são eliminadas e as remanescentes disputarão a rodada “Final 

Jeopardy!” 

2.14. O “Final Jeopardy!” é iniciado logo após o “Double Jeopardy!” com as 

equipes remanescentes. Essa rodada possui apenas uma dica de um tema; 

2.15. Após o anúncio do tema, as equipes devem apostar um valor entre $0 e o 

valor que possui acumulado no início da rodada; 

2.16. Após todos apostarem e anunciarem suas apostas, o condutor do jogo lê a 

dica e as equipes têm 30 segundos para responder. Todas as equipes devem 

responder e as respostas devem ser por escrito; 

2.17. Após o tempo esgotar, o condutor do jogo lê todas as respostas e as 

equipes que tiverem acertado terão o valor apostado acrescido à sua pontuação 

e as que errarem terão o valor apostado deduzido à sua pontuação; 

2.18. A equipe que possuir o maior valor acumulado vence o jogo; 

2.19. Em caso de empate, será realizada a rodada de desempate “Tie Breaker”; 

2.20. As equipes empatadas serão apresentadas à categoria e a dica será, 

então, revelada. A primeira equipe a acionar o sinalizador e responder 

corretamente ganha o jogo. 

3. REGRAS GERAIS DO ChemE JEOPARDY COMPETITION 2020 BRAZIL 

STUDENT REGIONAL CONFERENCE 

3.1.  Poderão participar do ChemE Jeopardy Competition 2020 Brazil Student 

Regional Conference equipes de todo o Brasil. No entanto, a equipe vencedora 

só poderá competir na etapa mundial no Annual Student Conference nos Estados 

Unidos em 2020 se pertencer a um Capítulo Estudantil do AIChE. A criação do 

Capítulo Estudantil pode ser feita após a premiação, atentando-se aos 

prazos de criação do Capítulo Estudantil e confirmação de presença na 

competição; 
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3.2.  Será permitida a entrada de, no máximo, 2 (duas) equipes por 

universidade, independentemente de serem Capítulos Estudantis; 

3.3.  Cada equipe pode ser composta por até 4 (quatro) jogadores. Os 

jogadores devem ser estudantes de graduação. Será necessário trazer 

comprovação no dia da competição; 

3.4.  Todos os competidores, obrigatoriamente, devem estar inscritos na 

2020 Brazil Student Regional Conference para participar do ChemE 

Jeopardy Competition; 

3.5.  Cada partida contará com, no máximo, três equipes diferentes; 

3.6.  Os participantes deverão esperar o final da leitura da dica para pressionar 

o alarme. Caso o alarme seja pressionado antes do final da leitura, os pontos 

referentes à dica serão decrescidos do placar do time responsável; 

3.7.  As respostas que não forem dadas no formato de pergunta serão 

contabilizadas como incorretas, seguindo assim com a dedução no placar da 

equipe; 

3.8.  Somente a pessoa que pressionou o alarme poderá responder a dica, 

caso outro integrante responda a dica ou haja qualquer conversa entre 

membros do time após o soar do alarme, o time terá o valor da dica 

deduzido do seu placar; 

3.9.  As equipes serão autorizadas a discutir internamente sobre a dica 

antes de apertar o alarme, porém após a sinalização todas conversas 

deverão ser encerradas quando alguém apertar o alarme. A pessoa que 

apertou deverá ser a mesma que responderá; 

3.10.  O sistema de alarmes será padronizado a fim de conferir condições 

iguais aos participantes e clareza a respeito do primeiro competidor a acioná-lo; 

3.11. Não é permitido pressionar continuamente o alarme enquanto a dica 

está sendo lida, mesmo que o alarme esteja configurado para não 

funcionar; 
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3.12. O Game Board completo será inspecionado e aprovado pelo Orientador do 

Capítulo Estudantil AIChE CIMATEC, verificando a precisão das pistas e 

respostas. O processo de inspeção e aprovação será documentado e enviado ao 

Subcomitê do ChemE Jeopardy do AIChE. Essa inspeção também garantirá 

que nenhuma vantagem foi dada ao(s) time(s) da Universidade sede; 

3.13. Além do condutor do jogo, estarão presentes no jogo rodada membros da 

universidade e/ou pós-graduandos e/ou representantes de indústrias, para 

garantir que as regras sejam seguidas e as repostas corretas sejam identificadas; 

3.14. Se mais de 9 (nove) times estiverem participando da competição, serão 

necessários jogos preliminares para reduzir o número de times a 9 (nove) para 

as semifinais. Isso pode ser feito realizando múltiplos jogos preliminares – 

contendo apenas as rodadas “Jeopardy!” e “Jeopardy! Final” – e/ou dando byes 

(qualificações sem jogar) para times aleatoriamente selecionados. 

3.15. Exemplo: se 12 (doze) times estiverem participando, então 3 times 

receberão um bye e serão qualificados para a semifinal. Os outros 9 (nove) times 

serão separados em 3 jogos que ocorrerão simultaneamente e os 2 (dois) 

melhores times de cada jogo se qualificarão para as semifinais. Caso essa 

situação ocorra, o cronograma será ajustado antes do período da 2020 Brazil 

Student Regional Conference e todos os times serão notificados sobre quando e 

onde jogarão. 

3.16. As semifinais e a final serão compostas por rodadas do “Jeopardy!”, 

“Double Jeopardy!” e “Final Jeopardy!”. 

4. TEMAS DO ChemE JEOPARDY COMPETITION 2020 BRAZIL STUDENT 

REGIONAL CONFERENCE 

4.1.  No mínimo 50% das categorias do “Jeopardy!” e do “Double 

Jeopardy!” serão relacionadas à Engenharia Química. Exemplos: balanço de 

massa e energia, mecânica dos fluidos, transferência de calor e massa, 

operações unitárias, separações, termodinâmica, engenharia de reação química, 
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segurança de processos químicos, controle de processos, design de processo 

químico, engenharia bioquímica, etc.; 

4.2.  Tanto o “Jeopardy!” quanto o “Double Jeopardy!” poderão ter no 

máximo 1 (uma) categoria não relacionada a Ciências e Engenharia. Por 

exemplo: esportes, política, cultura pop, história, geografia, etc.; 

4.3.  As categorias remanescentes tanto do “Jeopardy!” quanto do 

“Double Jeopardy!” incluirão conhecimentos técnicos como biologia, 

química, física, matemática, disciplinas de engenharias que não seja química, 

etc.; 

4.4.  A dica do “Final Jeopardy!” será relacionada apenas à Engenharia 

Química; 

4.5.  A(s) dica(s) de desempate (“Tie Breaker”) será(ão) relacionada(s) 

apenas à Engenharia Química. 

5. DETALHES DAS RODADAS “JEOPARDY!” E “DOUBLE JEOPARDY!” 

5.1.  O condutor do jogo iniciará cada rodada apresentando o Game Board, 

lendo todas as categorias e provendo instruções especiais (se necessário) para 

os temas categorias; 

5.2.  Uma equipe será escolhida aleatoriamente para iniciar o “Jeopardy!”, esta 

deverá escolher um tema e valor. Em seguida o condutor lerá a dica e após a 

leitura qualquer competidor de qualquer time poderá apertar o alarme. A equipe 

que responder corretamente poderá escolher a próxima categoria e valor. 

5.3.  A resposta deverá ser dada em, no máximo, 5 (cinco) segundos após o 

reconhecimento pelo condutor; 

5.4.  Se a equipe responder incorretamente ou não responder a tempo, o valor 

da dica será retirado do placar da equipe e outra equipe pode apertar o alarme 5 

(cinco) segundos após o condutor indicar que o time anterior errou e responder. 

Caso nenhuma resposta correta for dada o condutor lerá a resposta correta; 
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5.5.  A pista correspondente ao(s) “Daily Double” será sempre determinada 

aleatoriamente pelo Game Board; 

5.6.  O “Daily Double” somente poderá ser respondido pela equipe que tenha o 

escolhido aleatoriamente. Qualquer componente dessa equipe pode responder o 

“Daily Double”; 

5.7.  Ao entrar na rodada do “Double Jeopardy!”, a equipe com menor pontuação 

será a primeira a escolher a categoria e o valor. 

6. DETALHES DA RODADA “FINAL JEOPARDY!” 

6.1.  Após a revelação da categoria do “Final Jeopardy!”, times terão 30 

segundos para escrever suas apostas. O papel deve ser colocado de face para 

baixo em frente ao time; 

6.2.  Após todos os times posicionarem suas apostas, o condutor deve revelar e 

ler a dica do “Final Jeopardy!”; 

6.3.  As equipes terão 30 (trinta) segundos para escrever suas respostas, que 

devem ser em forma de pergunta. Cada time deve colocar o papel com a resposta 

de face para baixo em frente ao time. 

7. DETALHES DA RODADA DE DESEMPATE “TIE BREAKER” 

7.1.  Se uma equipe acionar muito cedo o alarme, então sua resposta será 

incorreta; 

7.2.  Se uma equipe responde incorretamente, outro time pode acionar o alarme 

e responder; 

7.3.  Se nenhuma equipe responder corretamente, outra categoria será 

apresentada; 

7.4.  Competidores não serão eliminados por responderem incorretamente; 

8. REGRAS DE TEMPO DAS RODADAS 

A medição de tempo começa quando o condutor terminar de ler a dica: 
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(i) 5 (cinco) segundos para acionar o alarme para responder; 

(ii) 5 (cinco) segundos para responder após ser reconhecido pelo condutor; 

(iii) 5 (cinco) segundos para acionar o alarme após o condutor reconhecer que 

uma resposta incorreta foi dada por outro time; 

(iv) 10 (dez) segundos para responder o Daily Double e 

(v) 30 (trinta) segundos para responder o “Final Jeopardy!”. 

9. PREMIAÇÃO 

A equipe qualificada em primeiro lugar do ChemE Jeopardy Competition 2020 

Brazil Student Regional Conference ganhará: 

a) $200 USD (Dólares Americanos) – Pago pelo AIChE após a Regional 

Conference; 

b) Qualificação para competir na etapa mundial no Annual Student 

Conference nos Estados Unidos em 2020. Lembrando que para poder 

participar da etapa mundial, a equipe deve pertencer a um Capítulo 

Estudantil do AIChE. A criação do Capítulo Estudantil pode ser feita após 

a premiação, atentando-se aos prazos de criação do Capítulo Estudantil 

e confirmação de presença na competição. 

A equipe qualificada em segundo lugar do ChemE Jeopardy Competition 2020 

Brazil Student Regional Conference ganhará: 

a) $100 USD (Dólares Americanos) – Pago pelo AIChE após a Regional 

Conference. 


