
RALLYDUINO 

“Expedição Dalek 2201” 

 

Organização: 

 

RAMO ESTUDANTIL IEEE 

PUC MINAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS 

 

 

Apoio: 

 

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

PUC MINAS - POÇOS DE CALDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Edital 002/2018 



O presente Edital visa divulgar as regras e as datas que deverão ser seguidas para a inscrição e 

participação no RALLYDUINO, edição “Expedição Dalek 2201”. Desta forma, esse edital 

complementa as informações disponíveis no EDITAL GERAL DA COMPETIÇÃO - 001/2018 rev. 

01, disponível em http://www.pucpcaldas.br/graduacao/eletrica.    

  

1 INSCRIÇÕES  

  

1.1 DATAS 

1.1.1 As inscrições deverão ser feitas, impreterivelmente, a partir da publicação deste Edital 

002/2018 e até dia 28 de SETEMBRO de 2018. Para a inscrição, basta preencher o questionário 

disponível em https://goo.gl/ovPS4r ; 

1.1.2 Para a inscrição ser validada, deverá ser efetuado o pagamento das taxas informadas na 

seção 1.2.  

  

1.2 TAXAS DE INSCRIÇÃO 

1.2.1 Para inscrições pagas até 31 de AGOSTO:  

● R$ 5,00 por componente da equipe que for Membro do IEEE; 

● R$ 10,00 por componente da equipe não-Membro do IEEE; 

1.2.2 Para inscrições pagas após 31 de AGOSTO até 31 de SETEMBRO:  

● R$ 10,00 por componente da equipe que for Membro do IEEE; 

● R$ 15,00 por componente da equipe não-Membro do IEEE; 

  1.2.3 Alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas terão isenção da taxa de 

inscrição; 

  1.2.4 A forma de pagamento será combinada, após a inscrição, via e-mail 

rallyduino@gmail.com. 

  

2 DISPUTA RALLYDUINO   

2.1 A disputa dos robôs acontecerá no dia 23 de outubro de 2017 (terça-feira) no 

Auditório 2, localizado no Prédio 2 da PUC Minas campus Poços de Caldas, a partir das 19:00 

horas, devendo os competidores chegarem com 30 minutos de antecedência. 

 

https://goo.gl/ovPS4r


3 PREMIAÇÃO DOS PROJETOS   

3.1 A pontuação final para cada equipe será conforme divulgada no EDITAL 001/2018; 

3.2 Os robôs que se classificarem em 1º e 2º Lugar na etapa mata-mata receberão uma 

premiação especial, distribuída na seguinte forma:   

1º Lugar: R$ 700 + Troféu de Campeão + Certificado de 1º colocado; 

2º Lugar: R$ 400 + Troféu de Vice-Campeão + Certificado de 2º colocado; 

3.3 Os demais colocados receberão um certificado de participação no evento; 

3.4 A entrega dos troféus acontecerá no próprio dia 23 de outubro de 2018, como ato de 

encerramento do evento. 

3.5 Certificados e premiação em dinheiro serão entregues em datas posterior ao evento, 

devendo o valor em dinheiro ser pago até 31 de outubro de 2018. 

 

4 APOIO E INCENTIVO   

4.1 Para as equipes realizarem os testes de seus robôs, a Coordenação do Curso de 

Engenharia Elétrica disponibilizará a mesa oficial de disputa em local (a definir) dentro da PUC 

Minas campus Poços de Caldas.  

  

5 CASOS ESPECIAIS   

5.1 Casos não contemplados neste Edital serão levados aos organizadores do evento para 

que tomem as decisões cabíveis; 

5.2 Em caso de dúvida ou sugestão, envie um e-mail para rallyduino@gmail.com. 

 


