
 

 

 

                

EDITAL DA COMPETIÇÃO “DESAFIO TECNOLÓGICO” 

MODALIDADE: ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA 

 

I – DAS INSCRIÇÕES 

1) As inscrições das equipes ocorrerão entre os dias 5 de agosto e 20 de setembro;  

2) As equipes serão de 1 a 5 pessoas; 

3) O valor da taxa de inscrição é de R$50,00 (quarenta reais) por equipe; 

4) O cadastro dos dados da equipe poderá ser feito online ou presencialmente, 

através de formulário publicado no Blog Circuito Digital 

(http://circuitodigitalufc.wordpress.com/) ou no Site do PET- EE UFC 

(http://www.peteletrica.ufc.br/). A inscrição só será efetivada após o pagamento 

da taxa, realizada na sala do PET Engenharia Elétrica. 

II – DAS REGRAS 

1) Todas as equipes devem apresentar o protótipo dos seus robôs à Comissão 

Organizadora até o dia 5 de outubro, ocasião em que deverão explicar a teoria 

utilizada, bem como verificar se o robô está adequado às regras da competição; 

2) Limites de tamanho: 20cmx20cm; 

3) Cada equipe tem 15 (quinze) minutos para que o seu robô complete o percurso, 

com direito a três tentativas; 

4) A contagem do tempo de cada tentativa será iniciada quando o carrinho passar 

pela Linha de Partida-Chegada pela primeira vez e finalizada quando ele passar 

por ela novamente. A contagem só será válida se o carrinho completar o circuito; 

5) Em cada tentativa, o robô deve ser posicionado antes da Linha de Partida-

Chegada (considerando que o percurso será feito no sentido anti-horário). Após 

o robô atravessar a Linha pela primeira vez, ele deve permanecer completamente 

autônomo até o fim do percurso ou perderá aquela tentativa. O robô que sair do 

percurso deverá retornar a ele no ponto em que saiu ou em algum ponto anterior 

(já percorrido pelo robô). Caso contrário, a tentativa será perdida; 

 

 



6) Os robôs serão julgados por uma Comissão Avaliadora, seguindo os seguintes 

critérios: 

 Design do robô; 

 Teoria utilizada; 

 Desempenho durante o percurso; 

7) Em caso de empate no primeiro lugar, o vencedor será aquele que realizar o 

percurso completo em menor tempo; 

8) O não cumprimento da tarefa nos parâmetros estabelecidos neste edital resultará 

na eliminação da equipe. 

 

III - DO PERCURSO 

1) O percurso a ser seguido pelo robô será divulgado no dia 22/09/2014 às 

12h30min na página da competição (https://www.facebook.com/DTec2014). 

 

IV - DOS RESULTADOS 

1) O resultado da competição será anunciado na palestra de encerramento (24/10); 

2) Em caso de não comparecimento de pelo menos um integrante da equipe 

vencedora ao encerramento, o prêmio será entregue na sala do PET Engenharia 

Elétrica. 

V - DA PREMIAÇÃO 

1) A equipe vencedora será premiada com 80% do valor arrecadado nas inscrições, 

sendo a premiação mínima de R$300,00; 

2) A premiação será realizada imediatamente após o anuncio da equipe vencedora, 

sendo de responsabilidade dos participantes a divisão do prêmio entre si. 

VI - DOS CASOS OMISSOS 

1) Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 


