
Rua Siqueira Campos, 1184 - Conj. 601 a 606
CEP 90010-001 - Centro - Porto Alegre/RS

eventos@coreconrs.org.br



XII TORNEIO CORECON/RS DE ECONOMIA 2015

O Jogo da Economia e Teste do Conhecimento

APRESENTAÇÃO

O Torneio CORECON/RS de Economia, instituído e promovido   pelo   
CORECON/RS em 2004, até 2010 com o nome de Gincana de Economia, tornou-se um 
evento tradicional e importante porque permite aos acadêmicos dos Cursos de 
Ciências Econômicas  o  estímulo  à  prática, visando  o  desempenho,  a  
competência  e  a solidez  teórica sobre temas  distintos  da economia em suas 
diversas áreas. Ainda, uma oportunidade para aproximar e estreitar os laços entre as 
Universidades e seus estudantes, futuros  profissionais  de  Economia, com sua 
Entidade maior de representação no Estado do Rio Grande do Sul.

O Torneio CORECON/RS de Economia tem como público-alvo os acadêmicos dos 
cursos de Ciências Econômicas no Estado do Rio Grande do Sul, movimentando, 
durante todo o certame, aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) alunos, 
professores e, sobretudo, os coordenadores dos cursos.

Para cada edição do Torneio, o CORECON/RS busca, junto à equipe que desenvolve 
o Jogo, a qual tem como responsável técnico um economista e professor, aprimorar o 
nível de excelência do certame, seja identificando previamente um case de sucesso 
para servir como base, seja com um conjunto de temas econômicos diversos para 
testar de forma mais ampla e mais efetiva os conhecimentos dos participantes. E é 
neste sentido que a décima  edição do Torneio foi pensada e será realizada com o 
Jogo da Economia e Teste de Conhecimentos, estimulando os estudantes a estudar 
antes e após o Jogo. 

A. Da participação no Torneio

Art. 1° - Participam do Torneio CORECON/RS de Economia estudantes  de Ciências 
Econômicas das instituições de Ensino Superior no Estado do Rio Grande do Sul, que 
não tenham sido agraciados nas duas últimas edições do Torneio.

Parágrafo primeiro: o CORECON/RS encaminhará, até o dia  01/06/2015, o CD com o 
jogo simulador  para a  primeira  etapa do Torneio, conforme disposto  no art. 1º, letra 
B, do presente regulamento.

Parágrafo   segundo: no certame interno (âmbito  das   Faculdades), classificar-se-ão 
até 2 (duas) duplas  para a   participação na segunda etapa (final) do Torneio, conforme  
disposto  no  art.  1º, (ítem B). A participação das duplas na etapa final implica a 
inscrição prévia dos alunos pela da coordenação do Curso de  Ciências  Econômicas  
das Instituições  de Ensino Superior junto ao CORECON/RS,  até o dia  30/07/2015, 
através do e-mail:  eventos@coreconrs.org.br

Art. 2° - Para cada edição do Torneio é utilizado um jogo elaborado por equipe 
especializada, que tem como responsável técnico um economista e também professor,  
que coordena o desenvolvimento   do software numa temática específica. Para a 
vigésima edição do Torneio de Economia - 2015,  o jogo será  um conjunto de temas 
econômicos e denominado Jogo da Economia e Teste de Conhecimentos, que 
estimulará os participantes a estudarem antes e após o Jogo nas suas duas etapas.

B. Das etapas do jogo
Art. 1° - O jogo consiste em duas etapas:

1ª etapa: será realizada no período de 09/06/2015 a 13/07/2015, no âmbito das 
Faculdades, com Jogo simulador conforme denominado no artigo 1°. Desta   etapa nas 
Universidades classificar-se-ão até 2 (duas) duplas vencedoras  que representarão  a  
Instituição  de  Ensino  na  final  do certame.

Parágrafo único: durante a primeira etapa do Torneio (âmbito das Universidades), os 
participantes contarão  com  suporte técnico da equipe que elaborou o Jogo, através 
do fone (11) 8737 7919, com ligação a cobrar, identificando-se como Torneio de 
Economia RS. Também, através do e-mail: jdiaz@jdmls.com.br 

2ª etapa: a final do certame será no dia 08  de agosto de 2015, no laboratório de 
Informática da UFRGS, Rua João Pessoa, 52, Centro, em Porto Alegre/RS.

Parágrafo único: as três duplas vencedoras na etapa final receberão placas alusivas à 
classificação (primeiro, segundo e terceiro lugar), sendo uma placa para cada 
integrante da dupla, e a dupla vencedora, em primeiro lugar, será automaticamente 
inscrita pelo CORECON/RS na Gincana Nacional promovida pelo COFECON, a ser 
realizada dias 10 e 11/09/2015, em Curitiba/PR.  

Seja qual for o seu motivo, faça um mundo com mais Economia.
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