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OBJETIVO 

 O objetivo deste edital é fornecer as informações necessárias aos participantes do 

Rallyduino 2019 acerca das inscrições, datas e premiações do evento. 

 

INSCRIÇÕES 

O valor da inscrição por equipe até dia 07 de setembro de 2019 é de R$60,00 

reais. Esse valor faz jus à toda a equipe, podendo ser composta por uma ou até quatro 

pessoas. 

Após essa data, de 08 de setembro de 2019 até 20 de outubro de 2019, a 

inscrição terá o valor de R$80,00 reais. 

Existem duas formas de se obter desconto no valor total da inscrição: 

1ª Membros IEEE com membresia ativa tem 5% de desconto no valor 

total. Esse desconto é acumulativo por participante, podendo ao máximo ser 

fornecido 20% de desconto ao grupo. 

2ª Membros que já participaram de edições anteriores do Rallyduino têm 

5% de desconto no valor total da inscrição. Esse desconto é acumulativo por 

participante, podendo ao máximo ser fornecido 20% de desconto ao grupo. 

 As duas opções de desconto não são acumulativas. 

 Será feito contato via e-mail com o responsável de cada equipe para prosseguir 

com o pagamento das inscrições. 

NOTA: Os dados fornecidos pelos participantes estão sujeitos à análise quanto a 

membresia ativa e a participação em edições passadas do Rallyduino. 

 

AS INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS PELO LINK: 

http://gg.gg/RALLYDUINOINSCR2019 

 

 

DATA DA COMPETIÇÃO 

 A competição acontecerá das no dia 24 de outubro das 18:00 às 22:30 horas no 

Auditório 2 (PRÉDIO 2) da PUC Minas Poços de Caldas. 

 

PREMIAÇÕES 

 As premiações respeitam a seguinte ordem: 

http://gg.gg/RALLYDUINOINSCR2019


  1 º Lugar – Troféu de primeiro lugar + R$ 700,00 

  2º Lugar – Troféu de segundo lugar 

  3º Lugar – Troféu de terceiro lugar 

 Para as colocações restantes, será sorteado um Kit Arduino, de acordo com os 

nomes fornecidos nas inscrições. 

 

Quaisquer dúvidas sobre as inscrições, pagamentos ou premiações, entrar em contato pelo 

e-mail ramoieeepucpocos@gmail.com. 
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