12ª MOSTRA DE PROJETOS DE
ENGENHARIA ELÉTRICA
PUC Minas campus Poços de Caldas
EDITAL 001/2019 – Rev. 00
O presente Edital visa divulgar as regras e as datas que deverão ser seguidas para a inscrição e
participação na 12ª Mostra de Projetos de Engenharia Elétrica.
1. EQUIPE DE PROJETO
Fica estipulado o máximo de 4 (quatro) alunos por projeto apresentado, sendo permitida
somente a participação de alunos regularmente matriculados no curso de Engenharia Elétrica da
PUC Minas campus Poços de Caldas.
2. INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser realizada por apenas um dos integrantes da equipe através do “Portal do
Aluno” no link “12ª Mostra de Projetos”, exclusivamente, até o dia 28 de Abril de 2019
(domingo).
Os alunos matriculados na disciplina TCC II deverão obrigatoriamente se inscreverem com
seus respectivos trabalhos de conclusão de curso.
3. QUALIFICAÇÃO DOS PROJETOS
A qualificação ocorrerá no dia 14 de maio de 2019 das 14h às 16h no Laboratório de
Automação. A ordem de apresentação será divulgada no dia 06 de Maio de 2019 no Mural
localizado no hall da coordenação do curso.
O trabalho será avaliado pelo professor Francislei que irá selecionar os trabalhos aptos a
participarem da 12ª Mostra de Projetos de Engenharia Elétrica.
Nesta qualificação, ao menos um representante da equipe candidata deverá, em até 05 (cinco)
minutos, apresentar o projeto já EM PRÉ-FUNCIONAMENTO e informar que recursos de
infraestrutura (como tomadas, espaço, algum equipamento dos laboratórios, etc.) serão necessários
para o dia do evento. Projetos incompletos terão grandes possibilidades de serem desqualificados.
A participação nesta pré-seleção é obrigatória para todas as equipes, exceto para os alunos de
TCC II, que serão avaliados por seus respectivos orientadores técnicos. A não participação na
etapa de qualificação acarretará na desclassificação automática da equipe.
Caso o número de inscrição de projetos seja elevado, serão selecionados os melhores
qualificados para a apresentação no dia do evento.

4. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
A apresentação dos projetos qualificados ao público será realizada no dia 23 de maio de 2019,
quinta-feira, das 19:00h às 22:10h.
A equipe deverá se apresentar com a antecedência necessária para preparar seu local de
apresentação evitando assim que possíveis transtornos possam ocorrer no início da Mostra de
Projetos.
As apresentações dos projetos poderão ocorrer nas dependências dos laboratórios de
Automação, Circuitos, Eletroeletrônica, Máquinas Elétricas e Transmissão. Caso a organização
julgue necessário, um novo laboratório poderá ser escolhido para atender a demanda de projetos.
Para esta apresentação será obrigatória a confecção de um banner com as principais
características do projeto. O modelo do banner a ser utilizado se encontra disponível no site do
curso: http://www.pucpcaldas.br/graduacao/eletrica.
5. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
A avaliação dos projetos será realizada pelos professores do curso e também por alunos que
não se inscreveram na Mostra de Projetos, que darão notas entre 0 e 10 pontos. Nestas avaliações, a
nota dos professores terá um peso de 70% na nota final e a nota dos pares (alunos) terá um peso de
30% na nota final.
São quesitos da avaliação do projeto:
•
•
•
•

Criatividade e dificuldade do projeto, visto o período dos alunos da equipe;
Relevância do projeto para aplicação no dia a dia ou para fins de aprendizado;
Banner; e
Apresentação oral sobre o tema e respectivas respostas.

6. PREMIAÇÃO DOS PROJETOS
Todos os projetos apresentados na 12ª Mostra de Projetos receberão notas entre 0 (zero) e 10
(dez) pontos. Esta nota será, obrigatoriamente, fracionada em duas partes iguais e o aluno poderá
escolher duas disciplinas do semestre corrente para alocar tais pontos, exceto disciplinas virtuais,
compartilhadas e/ou cursadas em outros cursos do campus.
A indicação das disciplinas escolhidas deverá ser realizada através do “Portal do Aluno”
no link “Vincular Disciplina” IMPRETERIVELMENTE até 08 de Junho de 2019 (Sábado).
Após tal data, nenhuma modificação e/ou inclusão poderá ser realizada.
Será concedido aos alunos participantes um valor em número de horas de ACG (Atividades
Complementares de Graduação), de acordo com a nota obtida, como apresentado na tabela:
Nota
8 a 10
6 a 7,9
2 a 5,9
<2

Horas de ACG
10h
8h
6h
0h

Duas equipes receberão o certificado de “Destaque da 12ª Mostra de Projetos de Engenharia
Elétrica”. Fará jus ao certificado a equipe melhor classificada com alunos do 1º ao 5º período e a
melhor classificada com alunos do 6º ao 10º período.
7. CASOS ESPECIAIS
Casos não contemplados neste Edital serão levados aos organizadores do evento, para que junto
à coordenação do curso, tomem as decisões cabíveis, até o final do semestre letivo corrente.
Em caso de dúvida ou sugestão, envie um e-mail para francislei@pucpcaldas.br

Poços de Caldas, 01 de Março de 2019

