
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIII DESAFIO MECATRÔNICO DO ESTADO DE GOIÁS 

REGULAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Este regulamento especifica os princípios gerais para a elaboração do projeto, 

bem como limites, execução e funcionalidade.  Este regulamento poderá sofrer 

alterações que serão devidamente informadas pelos meios de divulgação. 

  

2. ORIENTAÇÕES GERAIS DO PROTÓTIPO 

O protótipo deverá ser desenvolvido como uma solução ao problema 

apresentado, que possua uma aplicação de Inteligência Artificial (IA). 

 

3. ETAPAS  

A abertura e apresentação do tema do Desafio ocorrerá às 09:00 no dia 22/10. 

As equipes terão até às 12:00 para a entrega da ideia do projeto por escrito e até às 

23:59 para a entrega do protótipo. O vídeo de apresentação deverá ser entregue até às 

08:00 do dia 23/10.  

A forma de entrega será apresentada durante a abertura do VIII DEMEC. 

 

4. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

Cada equipe deverá ser composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 

integrantes. 

Serão aceitas inscrições de equipes contendo ao menos um aluno da PUC Goiás e 

inscrições individuais (apenas para estudantes da PUC Goiás) até 20/10, onde estas 

serão validadas e posteriormente a organização do DEMEC irá realizar um sorteio para 

a definição das equipes. A divulgação final das equipes será no dia 22/10 durante a 

abertura do VIII DEMEC. 

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições se iniciam no dia 05/10/2020 e vão até o dia 21/10/2020 até às 18:00. 

A inscrição ocorrerá no site do DEMEC: https://demecpucgo.wixsite.com/website 

 

6. APRESENTAÇÃO 

A apresentação ocorrerá no dia 23/10 a partir das 9:00 pela plataforma Microsoft 

Teams. Ao menos um membro da equipe deverá entrar na plataforma no momento em 

que ser chamada, apresentando os membros da equipe, a instituição, o nome do projeto 

e o vídeo. 

O vídeo deverá conter: 

• Largura máxima: de 1080 pixels; 

• Altura máxima: 920 pixels; 

• Duração: mínimo de 3 minutos e máximo de 5 minutos; 

• Formato do vídeo: .mp4; 

 

 

 

https://demecpucgo.wixsite.com/website


 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação estão especificados no ANEXO I. 

 

ANEXO I – Tabela de Pontuação 

Critério Pontuação 

máxima 

Pontuação 

adquirida 

 

Nome da equipe__________________________________________________ 

1. Vídeo 

Apresentar o objetivo do protótipo 2  

Apresentação do protótipo em funcionamento 2  

Defesa da solução 2  

Originalidade e criatividade 2  

Atendimento as especificações exigidas 2  

2. Impacto 

Será avaliado se o protótipo contribuirá efetivamente 

com a melhoria de algum problema sugerido, 

melhorando ou agilizando processos inerentes. 

10  

3. Criatividade 

Será avaliado se o protótipo apresenta solução 

inovadora para o problema em questão ou sua 

disruptividade na inovação. 

10  

4. Qualidade Técnica 

Usabilidade 5  

Acessibilidade 5  

5. Viabilidade 

Dificuldade de implementação 5  

Possibilidade mercadológica 5  

PONTUAÇÃO TOTAL 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO: Gratuito 

 

DECLARAÇÂO 

- Declaro estar apto a participar deste evento de robótica. 

-Declaro estar ciente do regulamento desta competição. 

-Declaro que estou ciente que a organização do evento tem plena liberdade de ação na 

Propaganda e difusão da competição, utilizando-se de quaisquer meios publicitários, desde que 

não distorça a verdade dos fatos, não ridicularizem e não atinjam a dignidade e respeito dos 

competidores participantes. 

 

 

Para visualizar vídeos de edições anteriores visite:  

https://sites.pucgoias.edu.br/cursos/engenhariaautomacao/eventos-do-curso/ 
 

 

Para informações gerais: 

 

Vitor Hugo Martins e Resende 
vitorhugo@pucgoias.edu.br 

Coordenador do Curso de Engenharia de Controle e Automação 

 

Fabrícia Neres Borges  
fabricia@pucgoias.edu.br 

Organizadora do VIII Desafio Mecatrônico – VIII DEMEC 

 

 

 

 

https://sites.pucgoias.edu.br/cursos/engenhariaautomacao/eventos-do-curso/

