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1 INTRODUÇÃO 
 

A competição de canoas de concreto já e tradicional em vários países 
como Estados Unidos, China, Índia e Canadá, entre outros. Tem por 
objetivo oferecer aos estudantes de engenharia a oportunidade de 
adquirir experiência prática e habilidades várias, dentre elas, de liderança. 

No Brasil, o Instituto de Engenharia (IE) resolveu dar um passo além, 
incluindo outras engenharias e áreas do conhecimento.  

Nosso desafio traz também problemáticas de gestão ambiental e de 
projetos,além de design e negociação. Tudo isso para dar às equipes uma 
experiência semelhante aos desafios reais que os futuros engenheiros e 
engenheiras ajudarão a resolver. 

A partir deste ano, a competição passa a constardo calendário de eventos 
estudantis do IE.  

Nossa primeira empreitada se dará nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020,na 
Represa de Guarapiranga, em São Paulo (SP). 

Esperamos que a primeira edição da competição organizada pelo Instituto 
de Engenharia no Brasil seja um marco para as equipes e que a imagem de 
competência, conhecimento, amizade, fairplay e elevado nível técnicos e 
manifeste aqui.  

Sendo a primeira edição do evento e cultivando o espírito de abertura e 
colaboração que queremos criar, esse regulamento poderá sofrer 
aperfeiçoamentos e melhorias que os participantes vierem a sugerir - e 
que o IE considere relevante.  

O evento é para vocês e com vocês! 

O Instituto de Engenharia se sentirá honrado em elaborar desafios cada 
vez maiores a cada ano, sabendo que serão respondidos à altura. 

Bem-vindos ao Desafio de Engenharias 2019/20! 

 

 

______________________________________________ 

Eduardo Lafraia - Presidente do Instituto de Engenharia   
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2 CARTA DE AGRADECIMENTO 
 

Nossos sinceros agradecimentos a cada pessoa que tornou possível o 

lançamento do Desafio de Engenharias 2019/20. Recebemos preciosas 

ideias de associados voluntários do Instituto de Engenharia, bem como da 

academia, junto a professores e estudantes.  

Sem as críticas construtivas, o empenho e o entusiasmo dessas pessoas, o 

evento não seria possível. 

George PaulusDias– Coordenador do Projeto 
Elves Costa– Gerente do Desafio de Engenharias  
 

2.1 Associados Voluntários 
Angelo Zanini– Diretor de Assuntos Acadêmicos 
Arnaldo Azevedo– Assessoria Comercial 
Áurea Vendramin – Coordenadora da Divisão Técnica de Controle e 
Automação  
Daniele Villarim – Vice-coordenadora da Divisão Técnica de Construção 

Sustentável e Meio Ambiente 

Eduardo Ferreira Lafraia – Presidente do Instituto de Engenharia 

Fabíola Rago – Professora Mestra de Engenharia Civil 

Fernando Bertoldi Corrêa– Segundo Diretor-Financeiro 

Guilherme Vigarani – Estudante de Engenharia Civil 

Hélio Pekelman– Professor Mestre de Engenharia Mecânica 

Ivan Whately– Primeiro Diretor-Secretário 

Jerônimo Cabral P. Fagundes Neto - Vice-presidente de Atividades Técnicas 

José Manoel de Oliveira Reis– Coordenador da Divisão Técnica de Construção 
Sustentável e Meio Ambiente 

Miriana Marques – Vice-presidente de Assuntos Internos e Associativos 

Magda Duro – Professora Doutora de Engenharia Elétrica e de Computação 

Rafael Timerman – Coordenador da Divisão Técnica de Estruturas 

Ricardo Kenzo – Vice-presidente de Relações Externas 

Rodrigo Tamura– Estudante de Engenharia Civil 

Sérgio Luiz Azevedo Resende – Coordenador da Divisão Técnica de 
Gerenciamento de Empreendimentos 

Veridiana Rotondaro Pereira– Professora Doutora de Engenharia de 
Produção 

Vinícius Caruso – Associado do IE 
Vitor Marques – Diretor de Assuntos Universitários 
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2.2 Funcionários e Prestadores de Serviço 

Ana Farah – Estagiária de Assessoria de Comunicação 

Bruno Costa–Assessor de Imprensa 

Cláudio Valério – Analista de Infraestrutura 

Eri Yoshiy– Assessora de Imprensa 

Fernando Bortolin – Assessor da Diretoria 

Isabel Dianin – Assessora de Comunicação 

Lizandra Cardelino – Assessora de Imprensa 

Robson Muniz – Analista de TI 

 
 

2.3 O QUE ESPERAMOS DE CADA EQUIPE    

 

Cada equipe deve conceber, projetar, documentar, construir e navegar 

uma canoa de concreto, com projetos criativos, inovadores e 

multidisciplinares, que satisfaçam os requisitos deste Regulamento.  

Muitos aspectos devem ser observados, a fim de garantir o sucesso do 

projeto, tais como: 

• Análise criteriosa do Regulamento do Desafio de Engenharias  

• Projeto conceitual e preliminar consistentes 

• Definição da metodologia de projeto   

• Definição das ferramentas de análise (cálculos)  

• Detalhamento do projeto  

• Construção, qualidade construtiva, robustez e confiabilidade do 

projeto 

• Elaboração e desenvolvimento de ensaios de engenharia 

• Planejamento e preparação da apresentação oral 

• Competição de remo 
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Além dos requisitos técnicos, a equipe deverá preocupar-se com: 

• Planejamento 

• Liderança 

• Trabalho em equipe 

• Logística 

• Habilidade de comunicação  

• Criatividade e inovação  

• Espírito esportivo e ético (fair play) 

3 OBJETIVOS DA COMPETIÇÃO 
 

Dentre os objetivos do Desafio de Engenharias, estão: 

• Promover uma oportunidade única de aprendizado nas áreas Civil, 

Naval, Ambiental, e de Gestão,por meio de um projeto 

multidisciplinar desafiador; 

 

• Promover o intercâmbio técnico e de conhecimento entre as 

diferentes engenharias;  

 

• Desenvolver o espírito de trabalho em equipe; 

 

• Incentivar o comportamento ético e profissional. 

A competição oferece uma oportunidade única aos estudantes 

(organizados em equipes) de desenvolverem um projeto náutico em todas 

suas etapas - desde a concepção, detalhamento do projeto, construção e 

testes, até colocá-lo, efetivamente, à prova diante de outros projetos 

congêneres.  

Os estudantes são estimulados a desenvolver aptidões importantes em 

suas futuras carreiras, dentre elas os contextos de liderança, espírito de 

equipe e planejamento,entre outras. 

O Desafio de Engenharias está em consonância com as premissas do 
Ministério da Educação (MEC), acerca das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Formação em Engenharia, conforme publicado no 
D.O.U. de 23/4/2019, Seção 1, Pág. 109.  
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Essa decisão do MEC tem como foco a formação baseada em 

competências, o desenvolvimento de um currículo mais flexível e a 

aprendizagem ativa. 

 

3.1 ELEGIBILIDADE DE UMA EQUIPE PARA PARTICIPAR DA 
COMPETIÇÃO 

 

1. Os integrantes devem estar matriculados em um curso superior de 

graduação em Engenharia, reconhecido pelo Ministério da 

Educação (MEC).  

 

Observação1: Exceção para até TRÊS pessoas por equipe, que 

podem estar cursando outra área, desde que de formação superior.  

 

Observação 2: Alunos que cursam outras áreas não poderão remar 

no dia da disputa. 

 

 

2. Uma equipe pode ser formada por estudantes de até DUAS 

instituições de ensino diferentes.  

 

Observação 1:Por instituição entenda-se aquela reconhecida pelo 

Ministério da Educação como entidade de formação superior. 

 

Observação 2: Órgãos similares ao MEC serão aceitos quando se 

tratar da validação de equipes e/ou alunos de instituições de 

formação superior estrangeiras. 

 

3. No primeiro Desafio de Engenharias serão aceitas até 13 equipes no 

evento presencial, a se realizar nos dias 18e 19dejaneiro de 2020. 

 

• Entretanto, mais que TRÊS equipes de uma mesma instituição 

podem disputar as classificatórias. Todos os campi de uma 

determinada escola são considerados como UMA instituição.  
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• Serão consideradas CLASSIFICATÓRIAS as próprias fases e 

datas de envio dos “entregáveis” do projeto, citadas nos 

itens “3.2” e “5.2” deste Regulamento.  

 

• A escolha dessas equipes será feita com base no 

cumprimento de prazos de entrega e na qualidade do 

conteúdo entregue. 

 

• A avaliação será feita por uma Comissão Técnica do IE. 

 

• Só será aceita uma segunda equipe da mesma instituição se a 

soma das primeiras colocadas de cada escola não atingir o 

total de 13 equipes (vide equação de pontuação). 

 

Para participar da etapa classificatória 

A equipe deverá pagar 20% do valor da inscrição para participar da fase 

classificatória. Este valor não será reembolsado.  

Os 80% restantes, no caso daquelas que se classificarem, deverão ser 

pagos até o dia 06 de dezembro de 2019. 

São pontos relevantes: 

• A diversidade e complementaridade de competências na equipe 

será valorizada pela Organização do evento; 

 

• Cada equipe deve ter um(a) mentor(a) do Corpo Docente de 

Engenharia de sua faculdade. O(a) mentor(a)terá contatos pontuais 

com a Organização, visando auxiliar seus ‘mentorados’; 

 

• Fica a cargo da equipe obter a autorização de sua faculdade para 

que esta (faculdade) possa constar das citações escritas e/ou orais 

feitas pela Organização do evento; 

 

• Os participantes devem assinar - individualmente - o Termo de 

Responsabilidade; 
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• As equipes deverão usar o nome de sua faculdade. Desse modo, 

havendo mais que uma equipe por faculdade, lhes serão atribuídos 

numerais complementares, em ordem cronológica de inscrição  

A este nome NÃO poderá ser acrescentado mais nada. 

 

Pagamento e valor: 

O valor de inscrição do Desafio de Engenharias é de R$ 1.500,00 por 

EQUIPE.O pagamento deverá ser feito em DUAS parcelas:  

� 20% no ato da inscrição, que vai até 27 de setembro de 2019; 

 

� 80% de 26 de novembro até o dia 06 de dezembro de 2019, 

somente para as equipes que se classificarem (vide fase 

classificatória) 

A Organização só aceitará a inscrição da equipe completa. Em caso de 

trocas e/ou inclusões de integrantes, os(as) capitães(ãs) ficarão 

responsáveis por enviar novo formulário, com a devida atualização.  

� A data limite para tais modificações é 10de janeiro de 2020.  

Não haverá custo extra para até DUAS modificações. A partir da terceira 

modificação - inclusa a terceira - serão cobrados R$ 150,00 por pessoa 

trocada ou adicionada ao time.  

DUAS pessoas devem capitanear sua equipe. Elas serão a via de 

comunicação com a Organização do evento. 

 

3.2 DATAS DE ENTREGAS DO DESAFIO DE ENGENHARIAS 
 

• As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de setembro de 2019, 

através da Ficha de Inscrição (FI) no 
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/desafiodeengenharias/ . 

 
 

• Os “entregáveis” 1, 2, 3 da Gestão de Projetos devem ser enviados 

entre 08 e 10 de outubro de 2019. À esta entrega chamaremos de 

“Fase 1 da Etapa Classificatória”; 
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• Os “entregáveis” 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Gestão de Projetos devem ser 

enviados entre 28 e 30 de outubro de 2019. Esta será a “Fase 2 da 

Etapa Classificatória”; 

 

 

• A Fase 3 da Classificatória deverá ser entregue entre 12 e 14 de 

novembro, baseada na apresentação dos 04 itens abaixo: 

- Item 1*: solução de transporte da canoa (trailer, reboque, 

suporte, rackou similar).  

- Item 2: cavaletes para apoio da canoa 

- Item 3: molde para concretagem da canoa 

- Item 4: design da canoa   

*a título de economia, considerem que em edições futuras do Desafio de 

Engenharias as canoas deverão medir 6,4 metros de comprimento (largura 

e profundidade permanecerão as mesmas) 

A apresentação dos itens 1, 2 e 3 deverá ser feita por gravação em vídeo.  

Deverá ser feito UM vídeo para cada item. 

Cada vídeo deverá ter de 1 a 2 minutos de duração, mostrando o objeto 

com clareza e contendo uma breve narração do porquê ele foi escolhido e 

confeccionado daquela maneira. Esses vídeos deverão ser postados na 

página do Desafio de Engenharias, em local indicado. 

O item 4 deverá ser elaborado em software apropriado a ser validado 

antecipadamente pelo Instituto de Engenharia.  

Os critérios de avaliação dos itens 1, 2 e 3 serão: funcionalidade, 

segurança, sustentabilidade e criatividade. 

A avaliação do item 4 será baseada na relação “forma e função”.  

Para avaliar os times, o IE contará com um Corpo de Jurados (CJ) 

especializado e de alto nível. Ele será composto por professores, mestres e 

doutores, além de gestores de empresas de engenharia com larga 

experiência em projetos. 

• A Entrega Técnica (ET) final deverá ser feita entre 06 e 08 de janeiro 

de 2020 (apenas equipes classificadas).  
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• As apresentações do produto canoa de concreto serão feitas nos 

dias 18 e 19 de janeiro de 2020, na Represa de Guarapiranga, na 

cidade de São Paulo - SP.  

No primeiro dia será feita a apresentação oral dos projetos e serão 

realizados também os testes de flutuação.  

No segundo dia, a competição de remo. 

 

3.3 SEGURANÇA E PREVENÇÃO 
 

Nesse capítulo apontamos e aconselhamos aos participantes a adoção de 

princípios e ações que garantam a segurança pessoal e de terceiros. 

Dentre elas, ressaltamos: 

1. Se acampados, estejam atentos aos quesitos de segurança e 

cuidados especiais com a área de montagem das barracas; 

 

2. Evitar correr durante a disputa de remo, especialmente no 

momento de manuseio da canoa; 

 

3. Usar sempre a força do time para equalizar o esforço físico de 

manusear equipamentos / canoa. É obrigatório trazer cavaletes de 

apoio para facilitar este manuseio e evitar movimentos 

antiergonômicos; 

 

4. Respeitar as orientações da equipe organizadora; 

 

5. Considerar - e obedecer - as regras e normas de Segurança do 

Trabalho que se aplicarem a cada situação da competição; 

 

6. No Termo de Responsabilidade Individual (TRI) - obrigatório - serão 

pedidas as informações deste plano, além de informações de saúde 

e condições clínicas do(a) participante. O intuito é aumentar a 

segurança e a eficiência em eventual pronto-atendimento; 
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7. Em caso de acidente - no local do evento - nossa equipe de 

socorristas fará o pronto-atendimento. Se necessário, a ambulância 

do evento transportará o(a) participante para o local de 

atendimento de seu plano. Na ausência do plano de saúde, ou no 

caso de o mesmo não ter sido informado para a Organização, o(a) 

participante será transportado (a) para a rede pública de pronto 

atendimento.  

Observação:Um integrante da equipe deverá acompanhar o 

participante até o local de atendimento e lá permanecer até a 

chegada de familiar ou responsável. 

 

3.4 DESPESAS DE VIAGEM E NOS DIAS DO EVENTO 
 

• Os custos de transporte da equipe, seus eventuais convidados e da 

canoa correrão por conta da equipe; 

 

• As despesas com refeições nos dias18 e 19 de janeiro de 2020 

correrão por conta das equipes; 

 

• O Instituto de Engenharia (IE) oferecerá sala plenária com 

equipamentos de áudio e projeção para dar apoio às apresentações 

orais dos projetos; 

 

• O estacionamento de até 10 veículos por equipe será franqueado 

pelo IE; 

 

• O IE fornecerá galpão para pernoite das canoas (cavaletes de apoio 

por conta das equipes); 

 

• O IE oferecerá - gratuitamente – espaço para camping, com 

vestiário. As barracas e quaisquer outros itens de camping ficam por 

conta da equipe.Importante: por questões de segurança não é 

permitido cozinhar no camping ou qualquer área do local do 

evento. 
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4 CONTATOS COM O INSTITUTO DE ENGENHARIA E 
COMISSÃO TÉCNICA 

 

� A inscrição da equipe deverá ser feita através da Ficha de Inscrição 

(FI)  que pode ser acessada aqui: 

www.iengenharia.org.br/desafiodeengenharias 

 

� E-mail do Desafio de Engenharias: desafio@iengenharia.org.br 

 

5 O PROJETO – DESAFIO DE ENGENHARIAS 2019/20 
 

• O projeto deve ser executado pelos integrantes da equipe, sendo 

permitida – e incentivada – a mentoria de professores das 

respectivas engenharias. Os mentores não podem executar 

nenhuma parte do projeto; 

 

A construção deve ser executada pelos integrantes das equipes, 

com exceção de processos que demandem mão de obra 

especializada e/ou maquinário específico, como corte a laser, 

usinagem etc.; 

 

• Os testes devem ser realizados exclusivamente pelos integrantes da 

equipe, exceto aqueles oriundos da mão de obra de terceiros;  

 

• As equipes devem apresentar seus projetos fazendo uso de 

softwares especializados, cumprindo os requisitos deste 

regulamento; 

 

• A equipe deverá fazer apresentação oral - in loco - de seu projeto. 

Isto ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2020 (vide cronograma do 

evento).  

• Cada equipe terá 05 (CINCO) minutos e poderá utilizar-se de 

recursos de áudio, vídeo, modelos em escala e outros. Em caso de 

dúvidas,consultem a Organização; 
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• O não cumprimento do regulamento durante a competição de remo 

poderá desclassificar a equipe; 

 

• Uma inspeção de segurança pré-largada será feita pelos 

Organizadores. Após cada bateria será feita nova inspeção, visando 

a segurança dos participantes. Canoas consideradas não seguras 

não poderão ser remadas. 

Serão disputadas quatro categorias de remo (em 19 de janeiro de 2020): 
 

• Sprint feminino individual; 

• Sprint masculino individual; 

• Sprint em dupla mista; 
• Slalom em dupla mista. 

 
A distância percorrida em todas as categorias será de 100 metros. 
 

5.1 GESTÃO DE PROJETO 
O Produto CANOA deve contemplar a seguinte estrutura de entregáveis 

(deliverables) e seus respectivos pacotes de trabalho: 

C
an

o
a 

d
e

 C
o

n
cr

et
o

 

1. Canoa de Concreto 1.1 Projetos (técnico e de design) 
1.2 Execução 
1.3 Filmagem (vídeos de até 1 minuto) 
1.4 Testes 
1.5 Destinação Final 

2. Viagem/Transporte 2.1 Deslocamento Equipe  
2.2 Deslocamento Canoa 

3. Competição 3.1 Definição dos(as) remadores(as) 
3.2 Retorno da Canoa 
3.3 Destinação dos Resíduos 

4. Gestão do Projeto 4.1 Planejamento 
4.2 Definição da Equipe 
4.3 Relatórios (parciais e finais) 
4.4 Reuniões 

 

O relatório da Gestão do Projeto deve conter: 

1. Project Charter - Desenvolver o termo de abertura do Projeto 
(objetivos, benefícios, prazos e custos, escopo macro, estrutura da 
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equipe, premissas e restrições, identificação preliminar de riscos e 
gerente do projeto); 

2. Planejamento de Escopo, Programação das Atividades e 
Elaboração do Cronograma – Apresentar a EAP do projeto, o 
cronograma, a rede de atividades. É obrigatório o uso de um 
software de gestão de projetos. Destacar as atividades do caminho 
crítico e descrever como as mesmas foram determinadas. O plano 
de escopo e tempo devem estar em aderência com o Project 
Charter; 

3. Orçamentação - Montante previsto por categoria e fontes de 
informação para as estimativas, com aderência ao Project Charter; 

4. Plano de Riscos do Projeto - Descrição dos riscos identificados na 
fase de planejamento do projeto (mínimo de 10 riscos), fazer o 
plano de resposta aos riscos; 

5. Plano de Qualidade do Projeto - Definir e desdobrar os parâmetros 
dos deliverables/subprodutos que serão controlados e qual é o 
critério de aceitação. Sugerir ferramentas de monitoramento da 
qualidade para estes parâmetros; 

6. Planejamento de Recursos – Matriz de responsabilidade, 
distribuição de tarefas, nominação da equipe e do(a) gerente; 

7. Plano de Comunicações do Projeto e Gestão das Partes 
Interessadas – Identificar as ferramentas a serem usadas para a 
comunicação entre os stakeholders, as necessidades de informação 
e responsabilidade por elas. 

8. Análise do Desempenho do Projeto – Apresentar,por escrito, as 
diferenças entre o cronograma e orçamento iniciais e reais do 
projeto. 

9. Lições Aprendidas – Registrar desde o início dos trabalhos os 
pontos de melhoria e manutenção, com base nos erros e acertos 
ocorridos ao longo do desenvolvimento do projeto. 

 

Observação:  

O relatório final deve contemplar os NOVE tópicos listados. Alterações nos 
itens já entregues devem ser destacados neste relatório. 

Com a finalidade de gerenciar o desenvolvimento do projeto, a equipe 
deverá elaborar complementar aEAP (item 2), indicando a quantidade de 
recursos (Hh) previstos para cada atividade do cronograma.  
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Os passos são: 

 

1.Elaborar gráfico:  

a. Baseada na quantidade de recursos e no cronograma um 

gráfico de progresso físico X tempo baseado nas quantidades 

de recursos previstos para cada etapa; 

b. Gráfico de consumo de Hh X tempo. 

 

2.Atualização  

A atualização do cronograma e dos gráficos de controle deverá ser feita 

semanalmente. 

3.Elaborar semanalmente um relatório contendo: 

a. Análise dos desvios e as ações necessárias para eventuais 

correções; 

b. Análise do progresso físico X gasto de recurso (Hh) X tempo; 

c. Indicar quais e origem de recursos adicionais para 

atingimento das metas; 

d. Fotos e atualização do cronograma e dos gráficos (progresso 

físico e consumo de Hh). 

PONTUAÇÃO DA GESTÃO DO PROJETO: nota de 0 a 10, conforme o 

cumprimento das exigências acima, suas entregas nos respectivos prazos e 

sua qualidade. O Corpo de Jurados (CJ) do IE fará esta avaliação. 

5.2 CANOA DE CONCRETO 
 

As dimensões da canoa devem seguir os seguintes parâmetros: 
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• Comprimento: 3 metros e 20 centímetros; 

• Largura: até 70 centímetros em seu ponto mais largo; 

• Profundidade: até 50 centímetros em seu ponto mais fundo; 

Serão toleradas variações de até 3%nas dimensões acima. 

• As equipes devem usar remos de UMA pá. 

• Para eventual resgate da canoa, a mesma deverá ter uma argola, 

olhal ou similar,fixada nas extremidades. O diâmetro interno desta 

peça deverá ser de 50 mm a 60 mm. 

• A avaliação da estrutura da canoa terá como base o concreto e 

demais adições, que causem o menor dano possível ao meio 

ambiente. 

• A base principal da canoa deverá ser composta, prioritariamente, 

por concreto feito a partir de cimento Portland. Não podem ser 

usados elementos metálicos, plásticos - ou de qualquer material - 

que sirvam como longarinas ou colunas ou telas e similares 

estruturadores.   

• Adesivos e/ou pintura não poderão cobrir mais que 15% de cada 

lado exterior da canoa. 

• As eventuais palavras e/ou símbolos na canoa não podem conter 

mensagens comerciais, políticas, religiosas etc., limitando-se estes 

elementos pictóricos apenas à nomeação da canoae/ou de sua 

faculdade. 

• Os nomes de eventuais patrocinadores da equipeficam restritos à 

indumentária da equipe e à adesivagem de seus veículos 

automotores. 

• Fica proibido qualquer tipo de pintura, selagem, acabamento ou 

similar que possa melhorar a hidrodinâmica da canoa. 

 

Os relatórios deverão ser entregues em duas etapas: 

• Primeira etapa - entre 16 e 18 dezembro de 2019: 

1. Deve conter detalhadamente o traço do concreto utilizado 

assim como os procedimentos utilizados: técnica de mistura, 

fôrmas, moldagem, acabamento e cura.  

2. Nesse relatório deverão constar os materiais utilizados, 

especificando suas características principais tais como: tipo 
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de cimento Portland, granulometria e módulo de finura dos 

agregados, tipos de aditivos e adições e componentes 

químicos, entre outros.  

 

• Segunda etapa – entre 06 e 08 de janeiro e 2020:  

1. Deve conter o projeto executivo da canoa, com fotos, 

comentários e o projeto do molde utilizado.  
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5.3 GESTÃO AMBIENTAL 
 

Os impactos ao meio ambiente que deverão ocorrer na execução do 

projeto da canoa, em seu funcionamento e no dia do evento de 

apresentação, deverão ser geridos conforme os seguintes tópicos: 

 

5.3.1 REDUÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAIS UTILIZADOS 
NA CONSTRUÇÃO: 

 

• O uso de materiais próprios da região da faculdade será valorizado 

pelo Corpo de Jurados (ex.: palha, bambu, pedraetc). 

• Evitar o uso de materiais químicos prejudiciais ao meio ambiente, 

como: amianto, clorofluorcarbonetos epolicloreto de vinila (PVC), 

dentre outros. 

• Utilizar materiais preferencialmente recicláveis. 

• Reduzir resíduos da construção com diminuição de perdas e 

reutilização de materiais. 

• Economizar e reutilizar água. 

 

5.3.2 REDUÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA 
 

• O projeto deve contemplar sistemas de geração de energia (se 

necessário), adequando soluções de sua potencialização ou uso de 

energias renováveis.  
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5.3.3 IMPACTO AMBIENTAL DO EVENTO 
 

A equipe deverá apresentar soluções para os seguintes impactos que 

serão gerados no dia do evento de apresentação de seus projetos, 

considerando que também devem fazer a previsão do número de pessoas: 

 

• GERAÇÃO DE LIXO: Propor soluções de recolhimento e disposição 

final do lixo gerado durante o evento.  

 

• EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA: Contabilizar o quanto de 

gases foi emitido proveniente da queima de combustível fóssil para 

as pessoas chegarem ao local da competição e apresentar um plano 

de ação para o consumo destes gases (compensação). A 

apresentação deste plano deverá ser feita dentro daqueles 5 

minutos destinados à apresentação - in loco - no dia 18/01/20. 

 

5.3.4 DESTINAÇÃO FINAL DOS MATERIAIS APÓS O EVENTO 
 

A equipe deverá definir a destinação final da canoa após o evento. Essa 

destinação poderá se dar por meio de reciclagem, que se trata do 

desmonte da peça em partes menores que serão reintroduzidos em algum 

outro ciclo de produção. A equipe pode guardar - ou expor - a canoa para 

fins de captação de futuro patrocínio.  

Pode-se, ainda, doar a canoa a um terceiro, que fará uma nova utilização 

dela como objeto decorativo ou de aprendizagem ou para exposição etc. 
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5.3.5 QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 
 

As equipes devem considerar: 

 

• Aqueles gerados na fabricação;  

• Descarte do produto (canoa), se inutilizado;  

• Classificar os materiais usados no processo de produção para a sua 

correta destinação. 

Amparo legal - Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS lei nº 12.305/ 

10. 

 

Nota.: O grupo deverá estabelecer um plano de ação para retirada da 

canoa, caso ela afunde, para não contaminar o corpo d´água. 

Amparo Legal – Resolução CONAMA 382/06 e GHG PROTOCOL e IPCC 

 

 

5.3.6 QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DO CORPO D´ÁGUA 
 

a) Classificar o corpo d´água onde a prova ocorrerá. 
Amparo legal - Resolução CONAMA 357/05 
 
 

5.3.7 QUANTO À QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

• Uso de equipamento de proteção individual - EPI serão obrigatórios; 
• Verificação da disponibilidade de extintores em pontos estratégicos; 
• Programa de prevenção de riscos ambientais. 

Amparo legal – NR-06 e NR-09 
 
 
PONTUAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL: Nota de 0 a 10, conforme o 
cumprimento das exigências do item 5.  

A qualidade das proposições (aplicabilidade, escalabilidade, adequação às 
leis etc.) e seu caráter inovador serão valorizadas. 

Nota: Pesará também, nos dias do evento, a conduta de segurança do 
time, especialmente o uso de EPI quando das atividades aquáticas. 
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6 AVALIAÇÕES REALIZADAS NO EVENTO 
 

6.1 TESTE DE FLUTUAÇÃO 
 

No primeiro dia do evento (18 de janeiro de 2020) a canoa passará pelo 

teste de flutuação.Nesse teste a canoa será enchida com água até 

submergir. A canoa será aprovada se permanecer por 10 segundos na 

linha d’água.  

As canoas que falharem no teste de flutuação poderão participar no dia 

seguinte, com elementos de flutuação adicionados pela equipe. A 

Organização fará a inspeção destes elementos e decidirá se a embarcação 

é segura para participar. 

Atenção: canoas com adição de flutuadores terão sua pontuação na 

disputa de remo dividida por 2. 

 

7 DA DISPUTA DE REMO 
Serão disputadas 4 categorias: 

- Sprint feminino individual; 
- Sprint masculino individual; 
- Slalom dupla mista; 
- Sprint dupla mista. 

 

� Em cada categoria haverá baterias com até CINCO canoas. 

� As disputas de sprint e slalom terão 100 metros de extensão. 

  



REGULAMENTO DESAFIO DE ENGENHARIAS 2019/20 - v1.0 

23 
 

8 REGRAS DE PONTUAÇÃO 
 

A pontuação de cada etapa será calculada de acordo com as seguintes 

variáveis (de 0 a 10): 

A -Média das notas das Fases 1, 2 e 3; 

B - Nota da Entrega Técnica; 

C - Nota do Design da Embarcação;  

D- Nota da Gestão Ambiental; 

E- Nota da Disputa de Remo. 

 

8.1 ETAPA CLASSIFICATÓRIA 
 

Esta etapa determinará as 13 melhores equipes que serão convocadas 

para o evento presencial. 

A avaliação será baseada nas notas das Fases 1, 2, 3 e na classificação 

relativa da equipe dentro da sua instituição. 

Na etapa classificatória a equipe melhor pontuada de cada instituição de 

ensino terá uma bonificação de 02 (DOIS) pontos, mesmo que haja apenas 

uma equipe na instituição. 

Nota Classificatória = A + Bônus 

8.2 CRITÉRIOS DE PONTUACÃO FINAL 
 

Cada um dos itens será avaliado segundo os seguintes critérios: 

- Nos itens “A” e “B” serão considerados o cumprimento dos prazos de 

entrega, quantidade de informações fornecidas e qualidade destas 

informações; 

- No item “C” serão avaliados principalmente aspectos de forma e 

funcionalidade; 

- Para o item “D”vide pontuação da gestão ambiental, em 5.3.7. 
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- Na disputa de remo serão considerados os tempos de cada equipe nas 

baterias classificatórias. As 5 equipes mais rápidas disputarão uma bateria 

final que definirá sua posição no ranking.  

Ranking 
por 

categoria 

Bateria Nota 

1ª  
 

Final 

10 
2ª 8,0 

3ª 6,0 
4ª 5,5 

5ª 5,0 

6ª  
 
 
Classificatória 

4,5 
7ª 4,0 

8ª 4,0 
9ª 3,0 

10ª 3,0 

11ª 2,0 
12ª 2,0 

13ª 2,0 
 

Cada equipe receberá uma nota por categoria. A Nota da Disputa de Remo 

será definida com base na média das notas em cada uma das 4 categorias 

Sprint feminino individual, Sprint masculino individual, Slalom dupla mista, 

Sprint dupla mista. 

 

8.3 FÓRMULA PARA A PONTUAÇÃO FINAL 
 

Nota Global = A * 15% + B * 30% + C * 10% + D * 10%+ E * 35% 

A -Média das notas das Fases 1, 2 e 3; 

B - Nota da Entrega Técnica; 

C - Nota do Design da Embarcação;  

D - Nota da Gestão Ambiental; 

E - Nota da Disputa de Remo. 
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9 DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 ALTERAÇÕES NAS REGRAS 
 

Para permitir melhor prosseguimento da Competição, qualquer aspecto 

do Regulamento poderá ser alterado pela Comissão Técnica antes da 

competição, se considerado necessário. Essas alterações serão 

comunicadas em momento oportuno e, quando possível, os capitães das 

equipes serão consultados. É intenção da Comissão Técnica que qualquer 

modificação feita após a liberação do Regulamento afete minimamente os 

projetos já em desenvolvimento. Uma modificação que porventura 

interfira no projeto da equipe será feita somente em caso de extrema 

necessidade, especialmente aquelas que visem melhorias na segurança.  

 

9.2 INTERPRETAÇÃO DO TEXTO DESTE REGULAMENTO E DEMAIS 
DOCUMENTOS 

 

Nos dias do evento, caso haja discordância entre equipes e a Comissão 

Técnica com relação a este Regulamento, a interpretação considerada 

será a da Comissão Técnica. 

Caso haja duplicidade de interpretação de algum trecho do Regulamento, 

ou inconsistência de informações entre dois ou mais trechos diferentes do 

Regulamento, a Comissão Técnica deve ser informada para a devida 

melhoria, ou correção, em até 15 dias antes do evento.  

9.3 ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS 
 

Leiam o Regulamento com atenção.  

Em caso de dúvida, envie sua questão para:desafio@iengenharia.org.br 

Importante:quando houver, indique o número do índice relativo à sua 

dúvida. Lembre-se que só serão respondidas as perguntas enviadas 

pelos(as) capitães(ãs) das equipes regularmente inscritas no Desafio de 

Engenharias. 
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9.4 SEGURANÇA E SAÚDE 
 

O Instituto de Engenharia conduzirá o evento com profissionais 
gabaritados e com alto padrão de segurança. Contaremos também com 
socorristas especializados e ambulância no local. Ainda assim é 
fundamental que cada equipe se responsabilize por informar todos os 
seus integrantes e convidados sobre os procedimentos de segurança no 
dia do evento. 

O Instituto de Engenharia não se responsabilizará pelos participantes do 
evento. Só terão acesso à área de competição os inscritos designados - de 
antemão e por escrito – para tal. Todos os integrantes da equipe devem 
assinar o Termo de Responsabilidade Individual (TRI), que entregaremos 
aos capitães das equipes - in loco - no dia 18 de janeiro de 2020. 

10 ACESSO AS ÁREAS OPERACIONAIS DA COMPETIÇÃO 
• Integrantes das equipes receberão pulseira de identificação, na 

chegada ao local do evento. Esta pulseira servirá para acesso às 
áreas de competição. 
 

• Os convidados (torcida) das equipes receberão pulseira de cor 
distinta e não poderão acessar a área de competição.  
 

• As equipes serão responsáveis pela conduta de seus convidados, 
podendo ser penalizadas ou desclassificadas em decorrência da 
eventual má conduta daqueles. 

11 CONDUTA 
 

É importante ressaltar que o Desafio de Engenharias é organizado e 
realizado por engenheiros e parceiros do Instituto de Engenharia que 
sabem o valor educacional que essa iniciativa proporciona. Qualquer 
atitude de equipe, professor/mentor, convidado, que seja entendida pela 
Comissão Técnica como sendo contrária à filosofia de respeito, ordem e 
fair play estará sujeita à punição, independentemente de estar prevista no 
Regulamento. O intuito educacional do evento está acima do 
Regulamento e não há como prever todas as possibilidades de eventual 
desrespeito do mesmo. A colaboração de todos é de fundamental 
importância. 
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11.1 CONDUTA GERAL E SEGURANÇA 
 

Para conduta considerada como não desportiva, a equipe receberá 

inicialmente uma advertência verbal ou por escrito por parte da Comissão 

Técnica. Uma segunda violação resultará em penalidade, de 5 % a 20% de 

dedução de seus pontos, e até a desclassificação da equipe.  

Os organizadores, juízes ou fiscais podem proibir qualquer ação 

considerada insegura, até que a falta de segurança constatada seja 

mitigada. 

As regras de segurança para a competição de remo serão transmitidas aos 

remadores antes do ingresso na água, e de acordo com as condições 

climáticas daquele momento.  

Avisos Importantes:  

� A violação de qualquer regra de segurança pode resultar na 
eliminação imediata da equipe.  
 

� Ofender, destratar ou ironizar qualquer jurado poderá resultar em 
advertência, penalização ou eliminação da equipe.  
 

� Não será permitida a ingestão de bebida alcóolica ou qualquer 
substância ilegal no ambiente do evento até a divulgação dos 
resultados.  
 

 

Dúvidas e Problemas 
Membros da Comissão Técnica estão preparados e à disposição para 
resolução de dúvidas ou problemas vivenciadas pelos participantes. 
Aos organizadores fica reservado o direito de alterar a programação, se 
entender que isto beneficiará o evento e/ou a segurança. 
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12 MEDIÇÕES, PONTUAÇÕES E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

Os valores medidos pelos instrumentos da Organização não poderão ser 

questionados com instrumentos das equipes. Instrumentos de medida 

podem conter imprecisões e, por isso, os mesmos instrumentos são 

usados para todas as equipes.  

Ao fim da competição, em caso de empates, prevalecerá a equipe com o 

maior número de notas 10. Em persistindo o empate, consideraremos as 

notas 9, seguindo a mesma lógica até o desempate. 

13 COMUNICAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS 
 

Os Organizadores incentivam a comunicação entre as equipes por meio 

de: 

• Participação em comunidades de canoagem na Internet, redes 

sociais e fóruns similares; 

• Recomendações de literatura; 

• Consultas abibliotecas; 

• Empréstimos de equipamentos e locais de teste; 

• Sites da Internet; 

• Exposição e intercâmbio de fotos; 

• Discussão sobre resultados de testes; 

• Compra de material em conjunto; 

• Trocas de materiais descritivos de equipamentos; 

• Conversas e discussões entre as equipes durante o projeto ou na 

competição; 

• Solicitação de feedback ao Corpo de Jurados de avaliação dos 
relatórios/documentações.  
 
 
Observação: O fornecimento de relatórios e documentos de 
projetos de uma equipe para outra (inclusive da mesma escola) não 
é recomendado. 
A descoberta de análises necessárias, as soluções para problemas 
relevantes e as conclusões daí advindas, são a chave de um projeto 
competitivo. 
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14 RECLAMAÇÕES E PROTESTOS 
 

Toda e qualquer reclamação, protesto e sugestão deverão ser feitas por 
escrito através de formulário próprio disponibilizado pelos organizadores 
às equipes. A mesma condição vale para a realização de denúncias 
relativas a outras equipes. O formulário devidamente preenchido será 
usado como base para registro e eventual penalidade.  

As reclamações deverão ser obrigatoriamente identificadas e assinadas 
pelos(as) capitães(ãs) da equipe reclamante. As reclamações por escrito 
deverão ser entregues a um representante da Comissão Técnica e serão 
devidamente analisadas tão logo seja possível, durante a competição. 

Se pertinentes, a Comissão Técnica tomará as ações necessárias com a 
devida notificação à equipe reclamante, logo que possível, e, no máximo, 
até o dia seguinte à entrega do formulário. Reclamações feitas no último 
dia da competição terão resposta em até UMA hora após o término da 
competição de remo, antes da divulgação oficial do ranking. 

Observação:Denúncias relativas a outras equipes que se mostrarem sem 
fundamentos podem acarretar penalidades para a equipe reclamante. A 
penalidade será analisada a cada caso pela Comissão Técnica. A decisão da 
Comissão Técnica será final e irrevogável, feita por escrito e divulgada até 
o fim do evento. 
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15 RESUMO DAS DATAS E PRAZOS 
 

� Até 27 de setembro de 2019: Inscrições (pagamento de 20%) 

 

� 08 a 10 de outubro de 2019: Entrega da Fase 1 da Classificatória 

 

� 28 a 30 de outubro de 2019: Entrega da Fase 2 da Classificatória 

 

� 12 a 14 de novembro de 2019: Entrega da Fase 3 da Classificatória 

 

� Em 25 de novembro de 2019: Publicação dos times classificados  

 

� De 26 de novembro a 6 de dezembro de 2019: Pagamento dos 80% 

faltantes da inscrição  

 

� 16 a 18 de dezembro de 2019: Entrega Relatório 1 da mistura de 

concreto 

 

� 06 a 08 de janeiro de 2020: Entrega Técnica (inclui relatório 2 da 

mistura de concreto) 

 

� Até 10 de janeiro de 2020:Alterações de membros da equipe 

 

� 18 e 19 de janeiro de 2020: Evento presencial 
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16 PREMIAÇÕES POR EQUIPE 
 

1º LUGAR 

� R$ 3.500,00 em vale-livro didático 

� Anuidade de associação ao IE para todos integrantes 

� Um curso do IE para cada integrante da equipe 

� Participação presencial (ou online) no Dia do Engenheiro no IE 

 

2º LUGAR 

� R$ 2.500,00 em vale-livro didático 

� Anuidade de associação ao IE para todos integrantes 

� Um curso do IE para cada integrante da equipe 

 

3º LUGAR 

� R$ 1.500,00 em vale-livro didático 

� Anuidade de associação ao IE para todos integrantes 

 

17 SUGESTÕES 
 

Antes, durante e depois do evento, os Organizadores estarão abertos ao 
recebimento de sugestões e conversas sobre a competição. 

Após a competição, as equipes serão convidadas a participar de uma 
pesquisa on-line na qual será possível dar sugestões e fazer críticas a 
respeito de diversos aspectos da competição, visando a melhoria contínua 
para os próximos evento. 
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18 MISSÃO DO INSTITUTO DE ENGENHARIA 
 

A missão do Instituto de Engenharia é promover a Engenharia em 
benefício do desenvolvimento e da qualidade de vida da sociedade. 

Realiza essa missão por meio dos seguintes objetivos: 

• Defesa do interesse público; 
• Evolução da Engenharia e o desenvolvimento científico e 

tecnológico do País; 
• Valorização da profissão de Engenheiro; 
• Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção 

do desenvolvimento sustentável; 
• Promoção do desenvolvimento econômico, cultural e social e 

combate à pobreza; 
• Preservação da ética profissional; 
• Aprimoramento educacional, profissional e cultural dos 

engenheiros; 
• Estímulo ao congraçamento dos associados, por meio de atividades 

educacionais e culturais, de lazer e desportivas; 
• Colaborar de maneira imparcial com partes queixosas e divergentes, 

que busquem o Instituto de Engenharia para auxiliá-las a solucionar 
as disputas que tenham entre si, aplicando inclusive a arbitragem. 

 

Crie sua conta gratuitamente no portal do IE 
https://www.iengenharia.org.br 

 

 

 

 


