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2º Aviso de Competição 

 
 

O Desafio Solar Brasil – DSB é organizado pelo NIDES/UFRJ e esse ano terá o Colégio Naval, em 

Angra dos Reis, como anfitrião da competição. 

 

1. REGRAS 

1.1. A competição será regida pelas regras do DSB, tais como definidas nas Regras do Desafio 

Solar Brasil que pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 

https://desafiosolar.wordpress.com/odesafio/regras/ 

1.2. Conforme definido na última competição, deverá haver um peso mínimo dos barcos da classe 

Catamarã Padrão. 

1.2.1. Nenhum catamarã poderá pesar menos que 220 Kg. 

 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 

2.1. São considerados participantes todos os professores, técnicos, alunos e componentes das 

equipes associadas ao projeto Desafio Solar Brasil. 

2.2. Cada equipe deverá enviar uma listagem com 15 nomes numerados por ordem de 

preferência de inscrição à organização do evento, que garantirá inicialmente vagas para           

10 componentes definidos como Participantes INTERNOS ao Colégio Naval. 

2.3. O Colégio Naval fornecerá alojamento gratuito para os participantes internos. 

2.4. Será cobrada uma taxa de alimentação para os Participantes internos, referente a café da 

manhã, almoço e janta durante todos os dias do evento, no valor de R$ 70,00 (Setenta Reais) 

por participante. 
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2.4.1. As inscrições serão feitas por um representante de cada equipe que realizará um único 

pagamento através de depósito ou transferência bancária na conta corrente a ser 

informada no item 3.8. 

2.4.2. Para a confirmação da inscrição da equipe e seus componentes, os seus respectivos 

representantes deverão enviar por e-mail a ficha de inscrição dos seus componentes 

junto com o comprovante de depósito/transferência bancária da Fundação Coppetec para 

o seguinte e-mail: desafiosolar@gmail.com, colocando no título da mensagem inscrição 

de componentes (nome da equipe). No corpo deste e-mail deverão ser informados os 

dados solicitados no item 2.9. 

2.4.3. A Equipe que levar motorista da instituição que comprove não estar recebendo diária 

poderá inscrever este profissional como um 11° integrante e custear sua alimentação. 

2.4.4. As equipes que são integrantes do sistema de municiamento da Marinha do Brasil 

devem confirmar sua transferência de crédito para alimentação entre sua unidade e o 

Colégio Naval. 

2.5. É proibido o acesso de pessoas não cadastradas previamente como participantes internos 

nas dependências do Colégio Naval (alojamento, refeitório e paddock). 

2.6. Inscrições abertas até 06/12/2017 

2.7. Após o final do prazo de inscrição a equipe que não se inscrever e realizar o pagamento será 

eliminada do DSB2017 e as vagas reservadas para a equipe serão redistribuídas entre as 

outras equipes participantes que terão o prazo de até o dia 12/12/2017 para realizar o 

pagamento da alimentação do componente da lista de reserva. 

2.8. Os dados bancários para o pagamento das inscrições são: 

Banco do Brasil 

Agência:22349 / Conta Corrente:31.229-0 

2.9. Para a emissão das notas fiscais será necessário informar Razão Social/Nome Completo, 

CNPJ/CPF, telefone de contato, e-mail e endereço da instituição ou representante da equipe 

inscrita. Será emitida apenas uma nota fiscal por depósito. 

2.10.O valor da inscrição não será estornado. 
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2.11.No caso de troca de componente, o representante da equipe deverá informar a troca do 

componente através do preenchimento da inscrição individual do participante até o dia 15 de 

dezembro de 2017 (a troca só poderá ser realizada caso o novo participante esteja 

cadastrado como reserva pela equipe). 

 

 

3. ALOJAMENTOS 

 
3.1. Os alojamentos serão no dormitório do Colégio Naval em Angra dos Reis, com toda 

infraestrutura de banheiros, chuveiros e refeitório. 

3.2. Os participantes devem levar roupa de cama, toalha e um cadeado para o armário pessoa 

que será disponibilizado pelo Colégio Naval.   

 

4. EVENTO 

4.1. O evento terá início oficial em 18 de dezembro e término 22 de dezembro de 2017. 

4.2.  O check-in das equipes terá início às 10:30h do dia 17 de dezembro. 

4.3. Pessoas não cadastradas terão acesso irrestrito à praia, não podendo transitar pelas 

dependências do Colégio Naval. 

4.4. Os pilotos das embarcações deverão ter Arrais e apresentar exame de saúde em dia. 

4.5. Os ônibus e caminhões deverão fazer o registro na prefeitura de Angra dos Reis e poderão 

ficar dentro do Colégio Naval. 

4.6. Os horários de alimentação e silêncio serão os mesmos praticados pelo Colégio Naval. 

4.7. Não será servida refeição fora do horário estipulado na programação. 

4.8. Não será permitida confraternização festiva dentro do Colégio Naval. 

4.9.  As refeições inclusas são: café da manhã, almoço e janta. 

4.10. Cada integrante deverá levar sua garrafa de água, haverá bebedouros disponíveis para 

encher as garrafas. Para evitar poluição e minimizar a necessidade de limpeza do ambiente, 

a organização não fornecerá copos descartáveis. 
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5. OBRIGAÇÕES PRÉ EVENTO 

5.1.  Haverá uma exposição de vídeo e pôsteres no Centro de Estudos Ambientais da Prefeitura 

de Angra dos Reis (CEA). Todas as equipes devem enviar material para a exposição. 

5.2. Todas as equipes devem enviar um vídeo de no máximo cinco minutos para o e-mail 

desafiosolar@gmail.com  até 14/12/2017. 

5.2.1. O tema do vídeo será a apresentação da embarcação da equipe. 

5.3. Todas as equipes devem trazer um pôster para ser exposto no C.E.A.  

5.3.1.  

5.3.2.  

5.3.3. querda e direita igual a 1,5 . 

5.3.4. O pôster não precisa ser inédito, porém apenas os que forem poderão concorrer ao 

prêmio de melhor pôster. 

5.4.  Todas as equipes deverão enviar para o site do item 5.2 até o dia 11/12 as seguintes 

informações: 

5.4.1. Esquema elétrico da embarcação, obedecendo aos preceitos do tópico 7 da regra. 

5.4.2. Desenho constando a disposição das placas, do motor, do piloto e do banco de 

baterias. 

5.4.3. Cálculos e projetos referentes ao item 5.14 da regra 

5.4.4. Uma foto inédita com a embarcação e a equipe. 

5.5.  As equipes que não enviarem ou atrasarem o envio dos itens descritos neste tópico sofrerão 

as seguintes penalidades. 

5.5.1. Equipe que não enviar vídeo. 

-Penalidade de 3 minutos no tempo total da competição. 

5.5.2. Equipe que não trouxer pôster. 

-Penalidade de 3 minutos no tempo total da competição. 

5.5.3. Equipe que não enviar o Esquema elétrico até o dia 11/12. 

mailto:desafiosolar@gmail.com


 
 

www.desafiosolar.org 

-Penalidade de 3 minutos no tempo total da competição. 

5.5.4. Equipe que enviar o esquema elétrico muito diferente do executado na embarcação. 

-Penalidade de 3 minutos no tempo total da competição. 

5.5.5. Equipe que não enviar o Esquema elétrico até o dia 14/12. 

-ESTARÁ DESCLASSIFICADA. NÃO COMPETE. 

5.5.6. Equipe que não enviar o desenho até o dia 11/12 

-Penalidade de 3 minutos no tempo total da competição. 

5.5.7. Equipe que não enviar o cálculo da reserva de flutuabilidade até o dia 11/12. 

-Penalidade de 3 minutos no tempo total da competição. 

5.5.8. Equipe que não enviar a foto até o dia 11/12 

-Penalidade de 3 minutos no tempo total da competição. 

 

 

 

Quaisquer duvidas sobre projetos e demais etapas, por gentileza, entrar em contato com a 

organização do evento por meio do correio eletrônico desafiosolar@gmail.com 

 

Bom evento a todos, muito sol e energia. 

 

Organização do Desafio Solar Brasil 2017 
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