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Chamada para Inscrição de Equipes 
Observadoras 

 
 O Desafio Solar Brasil – DSB – esse ano terá a cidade de Búzios como anfitriã da competição e 
este ano abre oportunidade para novas equipes participarem. 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
1.1. São consideradas equipes observadoras aquelas que não levarão barcos até a cidade sede e 

estarão presentes na competição pela primeira vez. 
 
 

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
 
2.1.  São considerados participantes observadores todos os professores, técnicos, alunos e 

componentes das equipes cadastradas como observadoras do projeto Desafio Solar Brasil; 
2.2.  As inscrições serão feitas por um representante de cada equipe que responderá o formulário 

disponibilizado por e-mail até o dia 22/07/2018, impreterivelmente; 
2.3. Cada equipe deverá enviar uma listagem nominal dos participantes, incluindo motoristas, para 

fins de controle da organização. A planilha deverá conter o nome completo, CPF, RG e função na 
equipe. 
 
 

3. ALOJAMENTOS 
3.1.  O alojamento será dividido em dois prédios: 

- Escola Municipal Prof. Darcy Ribeiro  
- Colégio Municipal Paulo Freire 

3.2.  Os participantes devem levar colchões infláveis, colchonetes, roupa de cama e toalha para uso 
próprio. 
 
 

4. EVENTO 
4.1.  O evento terá inicio em 10 de setembro e término em 16 de setembro de 2018; 
4.2.  O check-in das equipes terá início às 10:30 do dia 10 de setembro; 
4.3.  Pessoas não cadastradas não terão acesso aos alojamentos. 
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5. OBRIGAÇÕES DURANTE O EVENTO 
5.1. As equipes que se inscreverem como observadoras terão seus membros como auxiliares da 

equipe organizadora do evento 
5.1.1. As atividades de auxílio serão definidas de acordo com as habilidades dos participantes 

observadores e poderão incluir auxílio nas inspeções técnicas dos barcos. 
5.2. Os participantes observadores irão circular livremente pelo paddock e área de competição nos 

momentos em que não estiverem auxiliando a organização do evento; 
5.3. As atividades de auxílio irão considerar a necessidade de inserção dos participantes 

observadores no dia a dia da competição e também na máxima aquisição de conhecimento com 
as equipes competidoras. 

 
Quaisquer dúvidas sobre projetos e demais etapas, por gentileza, entrar em contato com a organização 
da competição através do e-mail: desafiosolar@gmail.com 
 
 
 
Bom evento a todos, muito sol e energia. 
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018 
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