EXUP FEP - Associação
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Rua Dr. Roberto Frias,
4200-464 Porto

REGULAMENTO
- EXUP Business Challenge1. O EXUP Business Challenge (EBC) tem como objetivo consolidar conhecimentos
adquiridos através dos planos curriculares de licenciaturas da Faculdade de
Economia da Universidade do Porto, procurando uma aplicação prática destes na
resolução de provas e de casos de estudo empresariais, apelando sobretudo, à
qualidade do raciocínio e à criatividade. A par da componente prática/avaliativa,
existe uma componente formativa, de forma a desenvolver algumas das
competências pessoais e sociais dos participantes importantes para a sua futura
vida profissional.

- Organização 1. O EXUP Business Challenge é um projeto organizado pelo EXUP – Experience
Upgrade Program, em parceria com a FEP.

- Participantes 1. O EBC destina-se a estudantes de licenciatura e mestrado contemplados na oferta
formativa exclusiva da FEP;
2. Apenas se podem inscrever alunos de licenciatura e mestrado que frequentem os
mesmos integralmente na FEP, incluindo-se, contudo, neste ponto, alunos FEP que
tenham realizado um ou mais semestres ao abrigo de um programa de mobilidade
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internacional ou nacional, noutras universidades.

- Inscrições (Procedimento e Admissão & Seleção das Equipas Participantes) 1. Os estudantes interessados em participar no EBC deverão inscrever-se através do
formulário online disponível para o efeito em www.exup.pt;
2. As inscrições são realizadas em equipas constituídas por três elementos e só
equipas de três elementos poderão efetivamente participar no concurso;
3. O EXUP permitirá que haja inscrições individuais ou de equipas constituídas por 2
elementos, porém os estudantes inscritos nessa modalidade poderão não ser
admitidas a concurso. Quem estiver inscrito desta forma apenas poderá participar,
caso a organização consiga formar uma equipa completa (de 3 elementos)
juntando os vários estudantes inscritos nesta modalidade, sendo as equipas
formadas através da ordem em que os estudantes se inscreveram e tendo quem
se inscreveu segundo esta modalidade, de aceitar a equipa que lhe for atribuída;
4. As equipas podem ser constituídas por elemento de diferentes géneros e idades,
e diferentes licenciaturas ou mestrados (assim como diferentes anos curriculares),
desde que se encontrem inscritos no presente ano letivo na FEP;
5. Não são admitidas equipas em que todos os alunos se encontrem no 1.º ano
curricular de licenciatura;
6. As inscrições são limitadas;
7. As equipas serão admitidas consoante ordem de inscrição;
8. As inscrições para o EBC encerram às 23:59 horas do dia 30 de abril de 2017.

- Modo de funcionamento do concurso 1. O EXUP Business Challenge é composto por três fases, com diferentes graus de
dificuldade e realizadas em datas diferentes;
2. Todas as fases do EXUP Business Challenge serão realizadas na Faculdade de
Economia da Universidade do Porto.

- Funcionamento da 1.ª Fase www.exup.pt

exupbc@exup.pt

EXUP - Experience Upgrade Program

FEP

1. A 1ª fase decorrerá no dia 2 de maio de 2017, das 15h15 às 16h45 na Faculdade
de Economia da Universidade do Porto;
2. Nesta fase, as equipas selecionadas inicialmente, serão sujeitas à resolução de 3
provas de escolha múltipla. Cada prova é relacionada com uma área diferente
(economia, gestão e finanças), sendo todas as provas compostas por 10 questões
de escolha múltipla;
3. As provas serão elaboradas por 3 professores da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, dotados da respetiva competência e idoneidade para o
efeito;
4. As equipas têm 20 minutos para a resolução de cada uma das provas;
5. Serão dados 10 minutos no final da resolução das 3 provas de escolha múltipla,
para que as equipas respondam a uma questão de resposta aberta relativa a uma
das áreas a que diziam respeito as provas. Esta questão será apenas usada em caso
de empate por parte das equipas participantes;
6. As 5 equipas que obtiverem a melhor classificação passam à segunda fase do EXUP
Business Challenge;
7. A comunicação aos participantes das 5 equipas semifinalistas será efetuada até ao
final do dia 3 de maio, por e-mail e contacto telefónico.

- Funcionamento da 2.ª Fase 1. Nesta fase as 5 equipas terão de resolver dois casos / problemas práticos, que
poderão incidir sobre uma ou várias das áreas de Economia, Gestão e Finanças e
que serão elaborados por diferentes empresas/entidades, as quais serão
oportunamente anunciadas no website e redes sociais (Facebook e Instagram) do
EXUP;
2. Cada um dos casos / problemas práticos será corrigido por um representante de
uma empresa/entidade que elaborou o caso;
3. As equipas terão acesso aos casos / problemas práticos às 15h30 do dia 4 de maio;
4. As equipas devem enviar as resoluções dos casos / problemas práticos até às
15h30 do dia 6 de maio para o endereço de e-mail exupbc@exup.pt ;
5. Qualquer caso / problema prático enviado depois do horário mencionado no
ponto anterior, não será admitido;
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6. Os critérios de avaliação serão os seguintes:
• Qualidade da análise do problema;
• Estrutura da resolução;
• Viabilidade de aplicação da resolução;
• Clareza e objetividade;
• Qualidade do raciocínio;
• Originalidade e criatividade;
• Forma de Apresentação;
7. Passam à fase final as 3 equipas que obtiverem melhor classificação.

- Funcionamento da 3ª Fase (Fase Final) 1. A fase final decorrerá nos dias 15 e 16 de maio de 2017, na Faculdade de Economia
da Universidade do Porto;
2. Esta fase consistirá na resolução e apresentação da resolução de um caso de
estudo empresarial que abrange uma ou várias das áreas de economia, gestão e
finanças, sendo elaborado por uma empresa participante no projeto,
oportunamente anunciada no website e redes sociais (Facebook e Instagram) do
EXUP;
3. As equipas têm obrigatoriamente, para além de resolver o problema de criarem
uma apresentação dessa mesma resolução;
4. As equipas deverão resolver o caso de estudo e criar o ficheiro de apresentação,
no dia 15 de maio, das 09h00 às 13h00 (havendo um intervalo de 30 minutos),
numa sala, acompanhados por membros da organização do projeto;
5. As apresentações por parte das equipas terão lugar no dia 16 de maio às 14h30;
6. As apresentações terão a duração máxima de 15 minutos;
7. A ordem das apresentações será determinada por sorteio;
8. O júri será constituído por representantes de cada uma das empresas/entidades
envolvidas na 2.ª e 3.ª fases do concurso;
9. A decisão final da equipa vencedora caberá única e exclusivamente ao Presidente
do Júri;
10. Caso os elementos do júri considerem pertinente e necessário, dispõem de um
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período de 5 minutos no final de cada apresentação para colocarem questões às
equipas;
11. Os critérios de avaliação da resolução e apresentação da resolução dos casos de
estudo por parte das equipas, serão os mesmos que os usados na segunda fase
(ver ponto 6. do Funcionamento da 2.ª Fase);
12. Nesta fase os currículos dos participantes terão também um peso na decisão da
equipa vencedora;
13. A equipa vencedora será anunciada no final das apresentações, após deliberação
do júri.

- Formações 1. Ao longo do EBC, o EXUP providenciará duas formações aos participantes;
2. A 1.ª formação será realizada no dia 4 de maio, das 14h00 às 15h30 e será dirigida
aos participantes da 2.ª fase;
3. A 2.ª formação será realizada no dia 16 de maio, das 10h00 às 11h30 e será dirigida
aos participantes da 3.ª fase;
4. Cada uma das formações será dada por empresas diferentes e incidirá sobre temas
diferentes;
5. As formações têm carácter obrigatório. Apenas serão admitidas faltas com devido
motivo justificável.

- Prémios 1. A equipa vencedora do concurso terá direito a um prémio;
2. O prémio será oportunamente anunciado no website e nas redes sociais
(Facebook e Instagram) do EXUP.

- Dúvidas e Omissões 1. Toda e qualquer omissão ou disposição não prevista no presente regulamento
será resolvida e esclarecida pelo EXUP;
2. O EXUP reserva-se o direito de fazer qualquer tipo de alteração ao presente
regulamento, sem que para isso seja necessário o consentimento das equipas
participantes. Qualquer alteração de maior relevância será posteriormente
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comunicada às mesmas;
3. Qualquer dúvida relativa ao EXUP Business Challenge ou ao presente regulamento
deverá ser comunicada para o endereço de email exupbc@gmail.com .
Porto, abril de 2017
EXUP FEP - Associação
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