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EDITAL DAS EQUIPES 

DSB 2016 

 

1. Das Inscrições 

Podem inscrever-se equipes formadas por alunos, professores, técnicos e/ ou pesquisadores 

de qualquer instituição de ensino e/ou pesquisa, nacional ou estrangeira. 

A equipe deverá inscrever eletronicamente seus componentes por meio de um correio 

único da equipe. O correio eletrônico da equipe será a única forma de contato da mesma 

para com a organização; 

O correio eletrônico oficial da equipe deve conter o nome da mesma em seu corpo 

(exemplo: equipe Apinauã- correio: apinaua@gmail.com); 

Não serão computadas outras formas de inscrição; 

O formulário eletrônico de inscrição das equipes está disponível na página inicial do 

Desafio Solar Brasil ( http://desafiosolar.org ), bem como o formulário para a inscrição dos 

pilotos. 

A inscrição da equipe se concretizará quando todas as etapas bônus, forem cumpridas, 

lembrando que a equipe que entregar as etapas dentro dos prazos estipulados pela organização 

gozará de pontuação bônus a ser arbitrada pela organização oportunamente. (localizado na 

pagina inicial do Desafio Solar Brasil); 

A inscrição no evento implica na declaração de leitura e aceite das Regras do Evento 

(localizado na pagina inicial do Desafio Solar Brasil) por parte de todos os integrantes 

da equipe, listados ou não; 

2. Dos Participantes 
 

São necessários os dados médicos e de saúde de todos os componentes da equipe. Alergias 

pregressas, medicamentos que estejam sendo administrados, interações medicamentosas 

nocivas, tipo sanguíneo e numeração do plano de saúde ou SUS (em formulário especifico) 

Caso sejam fornecidos, a organização responsabiliza-se por disponibilizar, exclusivamente, 

aos participantes inscritos, e listados pela equipe, material promocional, como exemplo  
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citamos: camisetas, bolsa, caderno, squizzer, protetor solar, boné, caneta, ou outros que sejam 

oferecidos. 

 

     A lista de integrantes da equipe deve conter os nomes e as funções dos mesmos; 

Em caso da equipe ter integrantes menores de idade, a mesma será responsável por 

solicitar a autorização dos pais do menor e encaminha-la eletronicamente para o correio da 

organização do evento.  

Atenção:  

 A firma do responsável pelo menor deve ser reconhecida em cartório e o documento enviado 

escaneado para a organização; 

 O Responsável pela equipe será entendido como responsável legal pelos menores integrantes 

de sua equipe, arcando com todas as responsabilidades legais que advenham da participação 

dos menores no evento.  

 

3. Do material de Divulgação 

Será produzido durante o evento material de entrevistas, vídeos e fotos com os 

participantes do evento, os mesmos, com a inscrição, declaram-se cientes de que este material 

poderá vir a ser utilizado em propostas de divulgação, difusão e/ou promoção do evento, bem 

como, a título ilustrativo, em trabalhos acadêmicos e de pesquisa/ extensão, sem custos 

adicionais à organização.   

4. Etapas da Competição  

Todas as equipes deverão comprometer-se em participar de todas as atividades do evento, 

além de apresentar um pôster conforme edital vigente de cada etapa.  

O material produzido deve ser entregue impresso na secretaria do evento cumprindo os 

requisitos do edital, podendo vir a servir de material para futuras publicações a serem 

organizadas pela organização do DSB, sem custo adicional; 

Para mais informações sobre a apresentação dos pôsteres, acesse o site do DSB. 

(www.desafiosolar.org) 

5. Do Alojamento 

 Será oferecido alojamento gratuito para os componentes da equipe oficialmente inscrita no 

DSB 2016. O mesmo se dará nas instalações de escolas públicas cedida pela prefeitura de 

Armação dos Búzios/RJ, pelo período de duração do evento ora tratado. O espaço das escolas 

deve ser liberado pelos integrantes da equipe no último dia do evento em condiçoes 

adequadas a utilização e se possivel em melhores condiçoes do que quando o receberam;  
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Faz-se necessário que cada participante traga sua barraca, seu saco de dormir, seu colchonete 

ou colchão inflável de maneira a ter uma alocação mais confortável, bem como lençóis, 

cobertores e demais itens de uso pessoal. Sempre bom lembrar que o isolante térmico é 

fundamental para diminuir o friozinho que costuma cair a noite. 

A organização responsabiliza-se pelo alojamento do número de integrantes da equipe que 

estiverem listados quando da inscrição das equipes. Em caso do aumento do número de 

integrantes, os excedentes serão alojados dentro possibilidades logísticas, contudo a 

organização se guarda o direito de avaliar os casos excepcionais que surgirem. A organização 

tem responsabilidade em alojar apenas pelo número de integrantes previamente inscritos.  

6. Alimentação 

Serão fornecidas de maneira não onerosa três refeições aos participantes (café da manhã, 

almoço e jantar) em local a ser indicado pela organização. 

É de responsabilidade da equipe listar quaisquer particularidades alimentares de seus 

integrantes, sob pena de fazer-se responsável pela alimentação diferenciada não 

fornecida. Casos como intolerâncias alimentares (ex.: intolerância a lactose), restrições 

nutricionais (ex.: Celíacos) ou optativas (ex.: vegetarianismo) devem ser notificados à 

organização no prazo de inscrição dos componentes de equipe. 

Pratos, copos e talheres serão fornecidos pela organização. 

7.  Restrições 

Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas em todas as 

dependências do evento, sob pena de desclassificação da equipe na competição e 

correspondentes ações legais sobre os feitos perpetrados; 

O acesso às áreas comuns, refeitórios e alojamentos será restrito aos participantes inscritos 

que portarem identificação; 

8. Transporte Das Embarcações 

Cada equipe será responsável pelo transporte de suas próprias embarcações, tanto para o 

local do evento como para a entrada e saída da mesma dos locais de prova. 
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9. ATENÇÃO 

A organização do evento não se responsabiliza por materiais e 

bens pessoais que se extraviem durante o evento. Sugerimos que 

os guardem bem e não os deixem descuidados. 

 

Bom evento, muito sol e bons ventos. 

Rio de Janeiro, 19 de Junho de 2016. 

 

 

 

_____________________________ 

Organização do Desafio Solar Brasil 2016 

 


