I – Do Propósito
A terceira edição da Competição de Políticas Econômicas (COPECO), organizada pelo
programa FEA-USP Educação e Futuro em parceria com os professores Gabriel e Ricardo
Madeira, foi idealizada com o objetivo de promover um modelo de competição acadêmica
ainda não explorado no Brasil, o qual proporciona a alunos de graduação em economia,
negócios e gestão, uma oportunidade de empregar seus conhecimentos em teoria econômica
na resolução de um caso de políticas públicas na área de microfinanças, bem como adquirir
novos conhecimentos e habilidades na área.
A competição de Políticas Econômicas é a patrocinada pela FIPE e Comissão de
Graduação da FEA-USP.

II – Da Competição
Podem participar da Competição de Políticas Econômicas alunos matriculados a partir
do 4º (quarto) semestre nos cursos de graduação que tenham relação com economia e
negócios. Entretanto, há a obrigatoriedade de que em cada equipe haja pelo menos um aluno
de Economia que tenha cursado ou esteja cursando as disciplinas Microeconomia II e
Econometria I.
A participação na competição será efetivada somente em equipes compostas por três
participantes que atendam às exigências dispostas acima. As equipes que se inscreverem com
menos ou mais de três participantes serão automaticamente desclassificadas da competição.
É vedada a substituição de participantes na equipe depois de efetivada a inscrição na
competição.
A primeira fase da competição será estruturada em 4 (quatro) chaves contendo no
máximo 6 (seis) equipes em cada chave, totalizando 24 (vinte e quatro) equipes.

III – Das Inscrições
As inscrições abrem no dia 24/10/2012 e se encerram no dia 05/11/2012 às 23h59min.
A equipe deve enviar os seguintes dados, na ordem abaixo, para o email
feaeducacaoefuturo@gmail.com:
1) Nome do grupo;
2) Nome de todos os integrantes do grupo;
3) Número USP ou identificação de matrícula da instituição de ensino de todos os
integrantes do grupo;
4) Semestre atual em curso de todos os integrantes do grupo;
5) Histórico das disciplinas cursadas na faculdade de todos os integrantes do grupo;
6) Atestado / Declaração de Matrícula do semestre corrente de cada participante;

Em seguida, será disponibilizada, via email, a conta bancária para efetuar o depósito da
taxa de inscrição R$ 75,00 (setenta e cinco reais). O grupo deve efetuar o depósito e enviar o
comprovante do mesmo para o email feaeducacaoefuturo@gmail.com.

Importante: a inscrição somente estará confirmada no momento que o email
de confirmação de recebimento do comprovante de depósito for recebido pela
equipe participante. Se o recebimento não tiver sido confirmado até o prazo de 24h,
é de inteira responsabilidade da equipe comunicar imediatamente a Comissão
Organizadora.
As inscrições serão realizadas de forma a garantir que pelo menos 50% das equipes sejam
compostas exclusivamente por alunos USP.
Se houver mais inscrições do que vagas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:
1. Maior somatória dos semestres ideais dos membros do grupo (ex.: grupo A, com
alunos do 2º, 4º e 6º semestres, soma 12 semestres e tem prioridade em relação à um
grupo B, com alunos do 2º, 4º e 4º, que soma apenas 10 semestres)
2. Melhor desempenho acadêmico médio (média ponderada com reprovações) dos
membros do grupo
Não haverá devolução de valores relativos ao pagamento da taxa de inscrição, exceto
em caso de desqualificação por excesso de inscritos, conforme os critérios de desempate
acima.
A lista com as equipes efetivamente inscritas, após eventual processo de desempate
conforme exposto acima, será divulgada no dia 05/11/2012 às 20h00, na página do programa
FEA USP Educação e Futuro no Facebook, que pode ser acessada neste link.

IV – Da estrutura
1) Divulgação do caso, chaveamento das equipes, e determinação da
ordem das apresentações e comentários sobre análise metodológica
do caso. Além disso, a equipe vencedora da edição passada da
COPECO irá apresentar sua resolução do caso, com o objetivo de
motivar e inspirar os participantes.
Acontecerá em 09/11/2012, na sala Delfim Netto (FEA-2), às 18h30, e o ao menos um
dos membros da equipe deverá estar presente nesse dia.
A Organização da Competição não fornecerá nenhuma informação ou esclarecimento
adicional que não conste no caso.
Logo após a distribuição do caso ocorrerá o chaveamento das equipes. Este será
realizado com base no semestre em que os membros da equipe estão na faculdade. Será
organizado um ranking com a soma dos semestres dos membros de cada equipe. As equipes

com número maior na soma dos semestres de seus membros serão os “cabeças de chave”,
sendo as próximas equipes distribuídas nessas chaves através de sorteio.
A ordem de apresentação das equipes em cada chave será determinada por sorteio.

2) Entrega do Caso Resolvido
O Caso Resolvido consiste em um arquivo em PowerPoint que será utilizado para a
apresentação da equipe perante a Banca Examinadora, e deve ser entregue no mesmo dia da
Primeira Fase (12/11/2012). As equipes podem enviar sua apresentação para o e-mail
feaeducacaoefuturo@gmail.com até às 17h00 ou entregá-la pessoalmente em um CD-ROM na
sala 211 do prédio FEA-5 (sala do projeto FEA Educação e Futuro), no período das 13h00 às
17h00.
O caso deve ser entregue obrigatoriamente em formato “ppt”.
No ato da entrega o arquivo em CD-ROM será conferido e a Organização enviará um
recibo de entrega para a equipe por email. Caso esta tenha enviado sua apresentação por email, a Organização confirmará o recebimento também por e-mail. Se o recebimento não tiver
sido confirmado no prazo de uma hora, é de inteira responsabilidade da equipe comunicar
imediatamente a Comissão Organizadora.

3)Primeira Fase
A primeira fase da competição ocorrerá no dia 12/11/2012 e será composta por quatro
chaves, cada uma com no máximo seis equipes. Cada equipe deverá apresentar a sua
resolução para a Banca Avaliadora designada para a sua chave no local informado previamente
pela Organização e de acordo com a seguinte grade de horários:
1ª Equipe

Das 19h00 às 19h30

2ª Equipe

Das 19h35 às 20h05

3ª Equipe

Das 20h10 às 20h40

4ª Equipe

Das 20h45 às 21h15

5ª Equipe

Das 21h20 às 21h50

6ª Equipe

Das 21h55 às 22h25

Será classificada para a fase final a melhor equipe de cada chave avaliada pela Banca.

4) Divulgação das equipes finalistas
As quatro equipes classificadas para a Fase Final serão divulgadas somente na final da
competição, no dia 13/11/2012, às 19h30. Desta forma, todas as equipes competidoras devem
comparecer e estar preparadas para apresentar neste dia.

5) Fase Final
A Fase Final da Competição ocorrerá no dia às 13/11/2012 às 19h30, na Sala da
Congregação da FEA-USP.
Após a abertura do evento, seguirá o sorteio da ordem de apresentação das equipes
finalistas, o que se dará de acordo com o seguinte cronograma:
Abertura do Evento, apresentação das
equipes finalistas e sorteio da ordem de
apresentação

Das 19h30 às 19h50

Apresentação da 1ª Equipe

Das 19h50 às 20h20

Apresentação da 2ª Equipe

Das 20h20 às 20h50

Apresentação da 3ª Equipe

Das 20h50 às 21h20

Apresentação da 4ª Equipe

Das 21h20 às 21h50

Apresentação e premiação
vencedora
Coquetel de Confraternização

da

equipe

Das 21h50 às 22h00
Início às 22h00

A apresentação em PowerPoint a ser utilizada na Fase Final será a mesma da Primeira
Fase, enviada pela equipe à Organização do Evento no dia 12/11/2012.

V - Das apresentações
As determinações abaixo, quanto ao tempo de apresentação, critérios de avaliação,
trajes e demais observações, se referem tanto às apresentações da primeira fase quanto às da
fase final.
Tempo de apresentação
Para realizar sua apresentação cada equipe disporá de 30 minutos, divididos da seguinte
forma:
a) Apresentação da resolução do Caso: 20 min.
b) Esclarecimento de dúvidas da Banca Examinadora: 10min.
A Organização do Evento fará a cronometragem da apresentação de cada equipe, não
havendo flexibilidade no tempo de cada um dos itens dispostos acima. Desta forma, caso o
tempo previsto para um item não seja utilizado por completo, o tempo restante não poderá
ser utilizado em outro.
Excedido o limite de tempo a equipe deverá encerrar a sua apresentação.

Cada minuto de atraso da equipe para entrar na sala de apresentação será descontado
do tempo de apresentação, sendo tolerados no máximo 10 min. Após este prazo a equipe
estará desclassificada.
Critérios de avaliação
CRITÉRIO
Aplicação da teoria econômica na resolução

PESO
0,30

Respostas às perguntas da banca avaliadora

0,20

Viabilidade da solução proposta

0,30

Habilidade na comunicação da resolução

0,10

Criatividade da solução

0,10

Trajes
Todos os integrantes da equipe deverão apresentar-se em traje social simples para as
apresentações. O não cumprimento desta regra acarretará a desclassificação da equipe.
Demais observações
A apresentação das equipes já estará disponível no computador da sala de
apresentação antes do início do evento, não lhes sendo permitido modificar a apresentação no
local ou a utilização de outra apresentação.

VI – Da premiação
A premiação da Competição de Políticas Econômicas para a equipe vencedora
consistirá em uma viagem ao Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA, um dos
melhores centros de estudo de microfinanças e microcrédito do mundo, em data a ser
confirmada pela organização da competição. A viagem, com duração aproximada de uma
semana, terá como objetivo a troca e experiências acadêmicas entre as duas universidades, e
os custos de transporte aéreo serão custeados pela organização do evento. Os itens abaixo
ainda não estão confirmados, de forma que as equipes devem se programar tanto para
presença quanto ausência dos mesmos:



Inclusão, no prêmio, dos custos de hospedagem e alimentação da equipe.
Apresentação, em inglês, da solução vencedora do caso para a comunidade do MIT.

Importante: a equipe deve responsabilizar-se pela obtenção, por parte de todos os membros
do grupo, de todos os documentos necessários para a viagem, em especial passaporte e visto
para entrada nos EUA.

VII – Aceite
A inscrição na Competição de Políticas Econômicas indica integral concordância com
este regulamento.

VIII – Da Comissão Organizadora
A Comissão Organizadora do evento é composta pelos alunos a seguir, que podem ser
contatados diretamente pelos emails que seguem, e é autônoma para julgar casos omissos
neste regulamento:
1. Carolina Tojal Ramos dos Santos, carolina.tojal.santos@usp.br
2. Guilherme Denes, guilherme.denes@usp.br
3. João Moraes Abreu, joao.abreu@usp.br

