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Introdução 
Modelismo é o ato de reproduzir, em escala reduzida, ampliada ou em tamanho natural, com grande 
riqueza de detalhes, muito da história, produtos ou ambientes da cultura humana (máquinas, 
veículos, personagens, vestimentas, armas, edificações, etc.). 
 
A quarta edição da Mostra Competitiva de Modelismo do ICET terá como objeto de  competição: a 
confecção de automodelos movimentados a partir de formas alternativas de energia. 
 
Para o Automodelismo, tanto a explosão como elétrico, as escalas mais usuais de reprodução são 1:8 
e 1:10. Para o Automodelismo de fenda (Autorama), as escalas mais difundidas são 1:32 e 1:24, 
apesar de constantemente aparecer Autoramas (brinquedos) nas mais variadas escalas. Neste evento 
não haverá escala obrigatória a ser utilizada. Porém, os automodelos terão tamanho máximo pré-
estabelecido. Nesta edição, seu formato também será livre, ou seja, a equipe não terá que, 
necessariamente, reproduzir um automóvel em escala. 
 
 

Objetivo 
O objetivo desta mostra competitiva é a integração dos alunos do Instituto de Ciências Exatas e 
Tecnológicas, ICET,  da Universidade Feevale. Utilizando os conhecimentos adquiridos em sala de 
aula no desenvolvimento de automodelos com o melhor desempenho de arranque e de aerodinâmica. 
A competição será entre equipes pilotando os automodelos em uma prova dividida em duas etapas: 
largada de velocidade, e largada de transporte de carga, onde se verificará a capacidade do 
automodelo de transportar carga. 
 

Data, Horário e Local do Evento 
12 de Novembro de 2011 * 
08h30min da manhã 
Estacionamento A4 e A5 em frente à Rua coberta ** 
Universidade Feevale – Campus II 
 
*Caso ocorra chuva, a competição será transferida para o dia 19/11/2011 no mesmo local e horário. 
**O local da competição poderá ser alterado, sem aviso prévio. 
 

Tipo de Automodelo 
Os automodelos que poderão participar da mostra competitiva serão do tipo para pistas asfaltadas 
(isto é, modelos On-Road), não poderão possuir motor, nem servo-motores para controle de direção. 
O sistema de freios e outros sistemas que a equipe julgar necessários para o bom desempenho do 
modelo serão opcionais.  
 
Os automodelos participantes da competição, deverão ser construídos, parcial (a equipe poderá 
utilizar algum componente pronto) ou totalmente pelas equipes. 
 
A carroceria poderá ser inspirada em automóvel existente no mercado, ou ainda ser original, isto é, 
desenvolvida pela equipe.  
 

NÃO SERÃO ACEITOS AUTOMODELOS MONTADOS A PARTIR DE KITS  COMERCIAS! 
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Não haverá limitações para o tamanho do chassi, rodas ou pneus do automodelo. Porém, as 
dimensões máximas do automodelo, incluindo eixos, pneus etc., deverão ser de: 60 cm x 40 cm. 
Dentro deste tamanho a equipe deverá prever, em seu automodelo, espaço suficiente para transporte 
de até 10 cubos de 5 cm x5cm com peso aproximado de 200g cada. 
 
Os automodelos deverão ter algum dispositivo de arranque que se utilize de energia alternativa* para 
colocá-lo em movimento. 
 
* A forma de energia a ser utilizada pelas equipes está, de certo modo, livre. Uma vez que a 
comissão organizadora deseja incentivar a criatividade das equipes participantes. 
 
O automodelo deverá entrar em movimento somente com a força gerada pelo dispositivo de arranque 
implementado pela equipe, isto é, sem a ajuda mecânica dos participantes.  O automodelo poderá 
continuar utilizando a energia gerada para se manter em movimento. 
 
Não será permitido o uso de baterias para armazenar a energia gerada. 
 

Área de Controle e Competição 
A área de competição será localizada entre os estacionamentos A4 e A5 em frente à Rua Coberta do 
Campus II. 

 
• Vide mais detalhes no final deste regulamento 

 

A pista será linear e, terá em torno de 11 metros de largura e 35 metros de comprimento, disposta 
entre os canteiros dos estacionamentos A4 e A5 do Campus II. 
 
Os alunos participantes poderão ficar no início da pista. Um componente da equipe poderá ficar livre 
no contorno da pista, caso seja necessário regularizar o curso do automodelo. Em caso de escape, o 
automodelo deverá ser devolvido à pista em linha imaginária e perpendicular ao local onde ocorreu a 
saída do automodelo. 
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Haverá juízes dispostos, no início, fim e em torno da pista, que julgarão a validade do procedimento. 
 

Equipes e Inscrições* 
As equipes poderão ser compostas por até 4 (quatro) participantes, os quais deverão ser alunos da 
Universidade Feevale, matriculados em qualquer curso do ICET (Instituto de Ciências Exatas e 
Tecnológicas). Seus componentes, não necessariamente, deverão pertencer ao mesmo curso, porém é 
obrigatória a participação de um aluno de engenharia em cada equipe. 
 
O período de inscrições é de 27/06/2011 à 27/08/2011. 
O valor da inscrição por participante é de R$ 15,00 (quinze reais)  
O número máximo de equipes participantes é de 15 (quinze). 
 
As inscrições individuais deverão ser feitas através do site: www.feevale.br/extensão . 
Uma ficha de inscrição da equipe está disponível no blog do evento: 
www.mostracompetitivaicet.wordpress.com  . Esta ficha deverá ser entregue na secretaria do ICET. 
 
* A inscrição implica na aceitação deste regulamento 
 

Professores Tutores 
Cada equipe poderá ter um professor tutor. Este professor terá a função de auxiliar a equipe em 
questões tecnológicas que se façam necessárias durante o projeto e execução. 
 
A equipe deverá entrar em contato com o professor que se disponibilizar a fazer sua tutoria e, então 
informar a comissão organizadora através do preenchimento da ficha de tutoria disponível na 
secretaria do ICET. 
 
Caso a equipe não consiga professor disponível, deverá contatar também a comissão. 
 

Apresentação de projeto 
Fará parte da pontuação da equipe a apresentação do projeto. 
 
As equipes deverão fazer defesa de seu projeto. Isto inclui: 
- apresentar os motivos que levaram a equipe a desenvolver o automodelo; 
- funcionamento do automodelo – tipo de energia utilizada; 
- fotos e/ou vídeos da execução do projeto  
- apresentação do automodelo – não é necessário colocá-lo em movimento. 
 
 
Data: 12/11/2011 
Hora: 08h30min*  
Tempo de apresentação de cada equipe: 10min 
Local: a ser definido 
 
*A defesa do projeto será antes da competição na pista 
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O projeto valerá pontuação máxima de 1000 pontos. 
 
Critérios de avaliação: 

1) Diferencial da técnica desenvolvida; 
2) Grau de inovação da solução da energia alternativa utilizada; 
3) Diferencial econômico; 
4) Originalidade; 
5) Acabamento. 

 
Pontuação 

Prova de velocidade: 
 
Serão tomados três tempos de cada equipe e descartados os dois piores. Assim, cada equipe terá 
direito a três largadas. 
 
Início da corrida: 
O automodelo deverá sair do estado de repouso no início da pista. 
 
Fim da corrida: 
O automodelo deverá ultrapassar a linha de chegada que estará a 35m da linha de largada. 
 
A pontuação desta etapa se dará pela fórmula: 
 

Pontos de velocidade: 
tempo

1000
  (tempo em segundos) 

Caso o automodelo não chegue ao final da pista, será medido seu percurso. Neste caso, 
 

Pontos de Velocidade: 
10

distância
 (distancia em metros) 

 
 
Prova de carga: 
 
Os automodelos deverão fazer o transporte de carga, representada por blocos* de argamassa com 
dimensão de 5cmx5cm e peso aproximado de 200g. O espaço para seu transporte deverá ser previsto 
pela equipe. 
 
Após a prova de velocidade, os automodelos largarão na prova de carga dispostos três a três. A cada 
bateria um peso diferente deverá ser transportado. 
 
1ª largada: 1 bloco 
2ª largada: 2 blocos 
3ª largada: 3 blocos 
E assim sucessivamente... 
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As cargas serão aumentadas à medida que o automodelo for capaz de ultrapassar a linha de chegada. 
 
Pontos de carga: equivalente ao peso em gramas transportado 

 

Por exemplo: o automodelo foi capaz de transportar 1,1kg terá 1100 pontos. 
 
A aferição dos pesos será feita pela comissão organizadora antes do evento. 
 
A ordem de largada das equipes no início de cada uma das etapas será decidida por sorteio. 
 

Pontuação Total da equipe = Projeto + Velocidade + Carga 
 
*As equipes poderão utilizar blocos para teste antes da competição. Estes estarão disponíveis a partir do mês de outubro 
na secretaria do ICET. 

 
Juízes 

A comissão julgadora, a ser definida, será composta por 04 (quatro) professores da Universidade 
Feevale, do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas. 
 
 

Premiação 
As três equipes melhor colocadas receberão um troféu e medalhas, além de prêmios oferecidos pelos 
patrocinadores/organizadores do evento. 
A equipe com o automodelo mais original* e com melhor acabamento terá um prêmio especial. 
 
* a avaliação de originalidade é subjetiva e pessoal. Ficando a critério da comissão julgadora do evento 

 
Atividades Complementares 

Os alunos participantes da mostra competitiva que efetivamente participarem da competição, ou seja, 
aqueles que levarem seus projetos até o final (dia da competição) receberão um certificado de 20h de 
atividades. Este certificado poderá ser encaminhado para aproveitamento como: Atividade 
Complementar. 
 
 
Itens não previstos neste regulamento serão decididos pela comissão organizadora e não serão 
passíveis de recursos. 
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Dimensão dos Estacionamentos A4 e A5: 

 

 
 Rua Coberta 

 
 
 
 
 
 
 
 


