PERGUNTAS FREQUENTES

No decorrer do processo de inscrições, algumas dúvidas comuns foram surgindo por parte dos
competidores com relação a determinados pontos referentes ao processo de inscrição e sobre o
regulamento. Com o objetivo de esclarecê-las, a Comissão Organizadora da Competição de Robôs
Autônomos disponibiliza a todos os participantes este documento.
Qualquer nova questão que surgir favor entrar em contato com a comissão organizadora através
do e-mail: petee.ufmg@gmail.com, sendo que, a organização da competição - PETEE UFMG - tem a
autoridade de decidir, desde que as equipes participantes sejam informadas.

Atenciosamente, a Comissão Organizadora.

1. O EVENTO
1ª Pergunta:
Necessariamente todos os integrantes da equipe devem estar presentes em todos os dias do evento?
Se não em quais dias isso é exigido?
Resposta:
Não é necessária a presença de todos os membros da equipe no ato do check-in. Entretanto, é
OBRIGATÓRIA a presença de cada membro em pelo menos um dia da competição.
2ª Pergunta:
Haverá algum evento além da competição propriamente dita?
Resposta:
Sim. Nos três dias de evento haverá outras atividades paralelas à competição. O conteúdo
dessas atividades e horários serão definidos.

Competição de Robôs Autônomos

Página 3 | 11

2. AS INSCRIÇÕES
2.1.

Problemas com a Fundação Cristiano Ottoni – FCO

3ª Pergunta:
Não estamos conseguindo acessar a nossa conta no site da Fundação Cristiano Ottoni - FCO. Ao
solicitar a senha no site, aparece uma mensagem de que foi enviada ao e-mail, porém não foi
enviada. O que devemos fazer?
Resposta:
Em casos de problemas relacionados ao acesso ao site da FCO, envie-nos um e-mail com uma
descrição detalhada do problema e os dados da pessoa que realizou o cadastro, para que
possamos entrar em contato com a Fundação e tentar resolver seu problema. É importante
nos enviar o quanto antes para garantir que o cadastro seja efetuado sem problemas.

4ª Pergunta:
Quando fui fazer a inscrição no site da Fundação Cristiano Ottoni - FCO, pediu para anexar um
arquivo, não anexei nenhum, há algum problema?
Resposta:
Não é para anexar nenhum arquivo no site da FCO, aquilo se deve ao fato do formulário deles
ser padrão para diversos tipos de inscrição, e não foi possível modificá-lo. Os únicos arquivos
que sua equipe deverá enviar são os documentos previstos no Regulamento da Competição,
que devem ser enviados para o e-mail equipes.cora@gmail.com.
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2.2.

E-mail de Confirmação

5ª Pergunta:
Fiz a inscrição de minha equipe e já paguei o boleto, mas até hoje não recebi nenhum e-mail de
confirmação. Demora mesmo ou algo de errado aconteceu?
Resposta:
No momento da inscrição você criou uma conta no site da Fundação Christiano Ottoni - FCO,
no qual é possível verificar a situação de pagamento do seu boleto. Assim que a Comissão
Organizadora receber a confirmação por parte da FCO, enviará um e-mail de confirmação,
como previsto no Regulamento da Competição. Se houver necessidade, entre em contato com
a comissão organizadora.

2.3.

Envio da Documentação

6ª Pergunta:
Recebi o e-mail de confirmação. Devo enviar os documentos como imagens ou todos em um arquivo
PDF?
Resposta:
Como previsto no Regulamento da Competição, os documentos devem ser enviados em
formato PDF em um arquivo “Nome_da_Equipe.zip”.

2.4.

Taxa de Inscrição

7ª Pergunta:
O boleto da nossa equipe foi pago mais de uma vez. Gostaria de saber se o valor pode ser
reembolsado, já que ocorreu um engano da nossa parte.
Resposta:
Como consta no regulamento, apenas um boleto deverá ser pago por equipe. Caso ocorra um
engano, envie-nos os dois comprovantes de pagamento e os dados de quem se inscreveu no
site da Fundação Cristiano Ottoni - FCO que iremos verificar sua situação com eles. No
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Regulamento da Competição consta que não haverá a devolução da taxa de inscrição em
hipótese alguma, entretanto, neste caso em específico, se verificado que foi apenas um erro
por parte da equipe, iremos entrar em contato em breve para comunicar como será feito o
reembolso.

8ª Pergunta:
Minha equipe pagou a taxa de inscrição, porém iremos desistir e gostaríamos de saber se é possível a
devolução da mesma.
Resposta:
Como indicado no regulamento da Competição, em caso de desistência, não haverá a
devolução da taxa de inscrição em hipótese alguma.

3. REGULAMENTO
3.1.

A Premiação

9ª Pergunta:
Se algum integrante não estiver presente, o prêmio deste poderá ser retirado por outra pessoa caso a
equipe seja vencedora?
Resposta:
A retirada do prêmio poderá ser feita única e exclusivamente pelo beneficiado ou
representante legal, que tenha um documento assinado pelo participante e autenticado em
cartório, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, na sede do PETEE. Caso contrário o mesmo
perderá o direito à premiação.

3.2.

A Pista

10ª Pergunta:
O que é completar a pista? Quais critérios de avaliação são utilizados ao completar os desafios?
Resposta:
Competição de Robôs Autônomos

Página 6 | 11

Completar a pista significa o protótipo percorrer todos os trechos da pista adequadamente.
Um juiz validará ou não as passagens nos dias da competição. Caso o robô não realize algum
dos trechos da pista corretamente, não será considerado que ele completou a pista, mesmo
que ele tenha conseguido alcançar a linha de chegada. Um desafio é definido por um trecho
da pista, sensores irão registrar o tempo despendido em cada trecho e o cálculo da pontuação
referente ao desafio será feito eletronicamente, de acordo com o fatores indicados no
regulamento, um juiz será responsável por validar se o trecho percorrido é válido ou não.

3.3 Outras Premiações
11ª Pergunta:
As outras premiações, como a Arrancada, irão somar, de alguma forma, à pontuação da minha
equipe?
Resposta:
Não. Haverá premiações para as outras modalidades. Entretanto, o desempenho da equipe
nessa categoria, não irá influenciar sua pontuação final. Além disso, a participação da equipe
não é obrigatória.
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