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Edital  

Premio Fernando Amorim 

Nesta 8ª edição do Desafio Solar Brasil – etapa Búzios a organização do evento promove um 

prêmio em homenagem ao querido e eterno mestre professor Engº. Naval Fernando Amorim, in 

memoriam.  

O mestre Fernando Amorim foi o mentor da versão brasileira do Desafio Solar e sempre 

incentivou a pesquisa, o desenvolvimento de projetos politécnicos interdisciplinares com a 

utilização de novas tecnologias e principalmente energias renováveis. 

Para manter esta chama acesa decidimos criar na edição de 2013 o Premio Fernando Amorim, 

deu tão certo que seguimos com a premiação e a homenagem. 

1 - O que o Projeto precisa conter: 

 5 a 10 slides (PDF) – O template  será disponibilizado no site do DSB 

(www.desafiosolar.org) .  

 Descrição geral; 

 Projeto do casco: 

 Construção  

 Melhorias 

 Reserva de Flutuabilidade 

 Interligação  

 Deslocamento (Equilíbrio)  

 Segurança (Elétrica e Bombas) 

 Produção / Soluções::  

 Mecânica; 

 Sistema de Direção; 

 Elétrica;  

 Eletrônica;  

 Gerenciamento de Energia; 

 Possibilidade de implementação real e social no mercado; 
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2 - Prazo de entrega 

Todas as equipes, utilizando o correio eletrônico oficial da equipe, devem enviar até o dia 10 

de outubro de 2016, o projeto utilizando o template fornecido pela organização DSB 2016 

disponivel no site oficial (www.desafiosolar.org)  para o seguinte correio eletrônico: 

desafiosolar@gmail.com com o assunto: Prêmio Fernando Amorim, obedecendo aos critérios acima 

descritos.  

Aconselha-se às equipes particiantes que enviem o trabalho com tempo de serem analisados e 

caso haja algo a ser modificado possam re-submetê-los a nova análise.pelo Comissão Julgadora do 

prêmio Fernando Amorim 2016. 

3 - Eliminação 

A equipe que não apresentar o projeto até o prazo estabelecido, além de não obedecer aos 

critérios citados nos itens 1 e 2, será eliminada da participação no prêmio Fernando Amorim.  

3 - Critérios de Avaliação 

 Conteúdo técnico 40% 

 Inovação / criatividade 30% 

 Segurança 30% 

 

4 - Premiação 

A premiação se dará no último dia do DSB 2016, consistindo em uma menção honrosa, na 

entrega do troféu Fernando Amorim e de um Certificado à equipe contemplada. 

 

 

Boa Sorte a todos 

 

 

Bom evento, muito sol e bons ventos 

 

Rio de Janeiro 24 de Junho de 2016 
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