Competição Intel de
Sistemas Embarcados
Etapa Local - UFRN 2016
Instruções para a Final Local
Data da final: 26/08/2016
Local: Sala B204 do Instituto Metrópole Digital.
Horários:
Horário

Local

Abertura da sala para organização da demonstração

7h30

CiVT/IMD – B204

Início das demonstrações pela manhã

9h00

CiVT/IMD – B204

Final das demonstrações pela manhã

12h00

CiVT/IMD – B204

Continuação das demonstrações à tarde

13h30

CiVT/IMD – B204

Final das demonstrações à tarde

16h00

CiVT/IMD – B204

Cerimônia de premiação

17h00

CiVT/IMD – B205

1. Sobre local e equipamentos:

1.1. Serão disponibilizadas bancadas de 140cm de comprimento e 60cm de largura para cada dois projetos.
Portanto, cada equipe terá um espaço de 70x60cm para montar o projeto.
A equipe que precisar de espaço maior, informar até o dia 22/08, para ser providenciado.
1.2. Haverá pontos de energia para todas as equipes.
A equipe que precisar de mais de uma tomada de energia, informar até o dia 22/08, para ser providenciado.
1.3. Internet sem fio também estará disponível.
A equipe que precisar de conexão cabeada informar até 22/08, para ser providenciado.
ATENÇÃO:
 22/08/2016: prazo para solicitar uma bancada maior, mais tomadas de energia, conexão de Internet
cabeada
ou
alguma
outra
solicitação
não
especificada
neste
documento
(intelufrn2016@dimap.ufrn.br).
 Todos os demais equipamentos necessários devem ser trazidos pelas equipes.

2. Sobre as avaliações:
2.1. Os projetos serão avaliados por três membros que compõem o comitê avaliador.
2.2. As equipes devem explicar o projeto e demonstrar o funcionamento do que estiver pronto até o dia da final
local.

2.3. A ordem de avaliação será definida pelo comitê avaliador no dia da final. Portanto, todas as equipes devem
estar com projetos montados e preparados para apresentação durante todo o período da demonstração (manhã
e tarde).
2.4. Pelo menos um estudante de cada equipe original cadastrada na competição deve comparecer a final local
e demonstrar o projeto. Caso nenhum estudante compareça ou o projeto não possua demonstração, a equipe
será desclassificada.
2.5. O comitê avaliador poderá consultar o relatório parcial entregue em 24/06/2016.
3. Sobre a premiação:
3.1. O comitê avaliador irá selecionar quatro projetos para participar da final nacional.
3.2. O comitê avaliador irá selecionar o quinto projeto que irá participar da repescagem, definida no item 4
deste documento.
3.3. As equipes vencedoras serão anunciadas após as avaliações serem concluídas em cerimônia a ser realizada
no dia do evento, e serão divulgadas no site até 30/08/2016.
4. Sobre a repescagem
4.1. O quinto projeto de maior nota será submetido para repescagem e concorrerá a uma vaga na final nacional
a ser disputada com um projeto da final local da UFPE e um projeto da final local da UFOP também
selecionados para repescagem.
4.2. O projeto selecionado para a repescagem deverá submeter um vídeo para o comitê nacional explicando o
projeto e detalhando o que está implementado (mais detalhes sobre o vídeo será dado pelo Comitê Nacional
para o projeto selecionado).
4.3. Os coordenadores de cada final local e o comitê nacional selecionarão o projeto que irá para a final através
da repescagem.
5. Disposições finais
5.1. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora juntamente com a Comissão de Avaliação.
Natal, 17 de agosto de 2016
Comissão Organizadora da Etapa Local
Contato: intelufrn2016@dimap.ufrn.br

