
EDITAL 1º IPELAB VOLANTE Nº 03/2021
Apoio à criação e execução de projetos de modelagem e prototipagem

inovadores dos alunos da rede de ensino estadual de Goiás

1. OBJETIVO

O projeto “IPELab Volante - 1ª Edição” tem como objetivo implementar um

programa voltado para o estímulo dos conceitos de empreendedorismo e

inovação no ambiente das escolas públicas estaduais do estado de Goiás. Deste

modo, pretende-se colocar os estudantes em contato com as novas possibilidades

de criação, prototipagem e fabricação estimulando a criatividade entre todos os

participantes.

2. APRESENTAÇÃO

A Universidade Federal de Goiás – UFG, por meio da Rede IPElab, com apoio da

Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC, torna público o presente

documento para realização do “IPELab Volante - 1ª Edição”, um projeto de

estímulo à criatividade, inovação e empreendedorismo nas escolas estaduais do

estado de Goiás.

O “IPELab Volante - 1ª Edição” é uma maratona colaborativa de prototipagem

aberta e inovadora em que as equipes selecionadas desenvolvem projetos dentro

de uma determinada temática sob auxílio e supervisão da equipe técnica do

IPELab. Este projeto será realizado na cidade de Goiânia-GO, de forma remota, e

poderá contar com a participação das escolas estaduais de todas as cidades de

Goiás que se inscreverem no projeto.

1



3. PÚBLICO ALVO

Alunos(as) da rede pública de ensino estadual de Goiás, regularmente

matriculados(as) e dentro do prazo regimental de formação, que tenham

interesse em tecnologia, prototipagem, e desenvolvimento de ideias inovadoras.

4. CRONOGRAMA
EVENTO DATA

Publicação do edital 19/11/2021

Período de aceite das Inscrições/Carta de Motivação até 03/12/2021

Análise das Inscrições/Carta de Motivação e seleção de ideias 08/12/2021

Divulgação do resultado preliminar (equipes selecionadas) 10/12/2021

Prazo de reconsideração (recursos) 15/12/2021

Divulgação do resultado final (equipes selecionadas) 17/12/2021

Convocação das equipes (envio do termo de compromisso) 20/12/2021

Primeira capacitação remota dos professores facilitadores
(Apresentação do projeto, da plataforma e dos minicursos de
modelagem e prototipação)

10/01/2022

Treinamento remoto dos programas de MODELAGEM
(pré-agendado) para os professores facilitadores

24/01/2022 até
11/02/2022

Treinamento remoto dos programas de PROTOTIPAÇÃO
(pré-agendado) para os professores facilitadores

14/02/2022 até
04/03/2022

Segunda capacitação remota dos professores facilitadores
(Rodada online de dúvidas gerais com a equipe do IPElab)

09/03/2022

Proposta do desafio 19/03/2022

Treinamento remoto dos programas de MODELAGEM E
PROTOTIPAÇÃO para os estudantes (pré-agendado)

21/03/2022 até
05/04/2022

Execução dos protótipos 06/04/2022
26/04/2022
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Avaliação 27 a  06/05/2022

Anúncio solene dos resultados 11/05/2022

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1. Este edital é de ampla concorrência dentre o público-alvo, sem reservas de

vagas de qualquer tipo.

2. A participação do “IPELab Volante - 1ª Edição” é voluntária, nominativa e

intransferível.

3. Os alunos deverão se organizar em equipes de, no mínimo, dois (02) e, no

máximo, cinco (05) integrantes, sendo que cada equipe deve estar sob

orientação de um (01) professor(a) facilitador(a).

4. Um professor facilitador poderá orientar até 3 (três) equipes.

6. ETAPAS DO PROJETO

As atividades incluirão quatro (04) etapas, sendo elas:

ETAPA 01 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO

1. Divulgação do projeto “IPELab Volante - 1ª Edição”;

2. Envio do Convite e do Documento de Apresentação Inicial do Projeto

IPELab Volante para os professores da rede de ensino estadual de Goiás.

3. Reunião de apresentação do projeto feita pelos coordenadores do IPELab

Volante para os professores interessados no projeto, seguido do convite

aberto para participação dos professores das escolas estaduais de Goiás.

5. Publicação do edital, formalizando todas as informações necessárias.

6. Período de aceite das Inscrições/Carta de Motivação enviada pelos

professores facilitadores interessados em participar do projeto através do

Formulário de Participação criado pelo IPELab Volante, a ser

disponibilizado na reunião de apresentação do projeto.

7. Divulgação das equipes selecionadas para participar do projeto no site do

IPELab.

8. Envio do termo de compromisso com o plano de trabalho para as equipes

participantes com a definição do cronograma de atividades.
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ETAPA 02 - TREINAMENTO

1. Primeiro treinamento remoto dos professores facilitadores, incluindo:

i. Explicação detalhada sobre o acesso aos Minicursos disponíveis no canal

do IPELab no Youtube. Online e gratuitos, eles podem ser encontrados em:

https://www.youtube.com/channel/UCi_P_6wz8pJDfZsLP_sm_-A/playlists;

ii. Explicação detalhada sobre a utilização da Plataforma Gather como

apoio para o treinamento remoto online, apresentando todos os

EQUIPAMENTOS disponíveis no laboratório através do mapa virtual da

sede do IPELab. A plataforma também é online e gratuita e pode ser

encontrada em:

https://gather.town/app/E2bWIUWZMN6m76UZ/IPELAB_GYN;

iii. Período de treinamento remoto dos programas de MODELAGEM que

serão utilizados no IPELab Volante com a equipe do laboratório. Esta etapa

será realizada a partir de dois minicursos disponíveis no canal do youtube

abordando os programas SketchUp e Tinkercad. O treinamento remoto

deverá ser pré-agendado pelo professor;

iv. Período de treinamento remoto dos EQUIPAMENTOS de prototipação

digital do IPELab Volante com a equipe do laboratório. Esta etapa será

realizada a partir da plataforma gather, que possui todos os equipamentos

dispostos em seu mapa virtual, o que inclui: Impressora 3D; Máquina de

corte à laser; Scanner 3D; Mini Fresadora; Drone e Vacuum Forming. Da

mesma forma, o treinamento remoto deverá ser pré-agendado pelo

professor a partir da escolha dos equipamentos que forem de seu interesse.

2. Período exclusivo dos minicursos de formação de modelagem e

prototipação a partir dos equipamentos disponíveis do IPELab a distância,

acessados de qualquer lugar e a qualquer momento, para os professores

que não puderam agendar os seus treinamentos ou que optarem por

consumir apenas o conteúdo gravado;
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3. Segundo treinamento remoto dos professores facilitadores, incluindo:

i. Rodada remota de dúvidas específicas (minicursos) com a equipe do

IPELab - pré agendado;

ii. Rodada remota de dúvidas gerais com a equipe do IPELab - pré

agendado;

ETAPA 03 - PROPOSTA DO DESAFIO

1. A proposta do desafio será composto pela criação de um objeto genérico

em todas as suas etapas, abordando:

i. Desenho inicial do objeto: pode ser criado a partir dos softwares de

modelagem tridimensional apresentados ou equipamentos dos

equipamentos disponíveis no laboratório - a critério de cada grupo

participante;

ii. Personalização do objeto: feito pelas equipes através da aplicação dos

conceitos apresentados dos softwares de modelagem tridimensional;

iii. Prototipação do objeto: feita a partir dos equipamentos disponíveis no

laboratório pela equipe técnica do IPELab.

2. O desafio proposto partirá de um trabalho colaborativo entre as equipes;

3. Treinamento remoto dos programas de MODELAGEM E PROTOTIPAÇÃO
para os estudantes (pré-agendado)

ETAPA 04 - AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO

1. Avaliação conjunta do professor facilitador e da equipe do IPELab Volante

dos projetos das equipes;

2. Divulgação do resultado final;

3. Devolução do resultado final, em forma de protótipo, para as XX equipes de

destaque;
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7. PREMIAÇÃO

Todos os participantes do “IPELab Volante - 1ª Edição” receberão certificado de

participação;

As equipes classificadas do 1º ao 10º lugar, além de certificação e medalha de

premiação, receberão também o direito de 08 horas de atividades na sede física

do IPElab, localizada no Campus Tecnológico Samambaia, em Goiânia-GO.

As equipes classificadas nos três primeiros lugares receberão premiação

específica, a ser informada pelos promotores, conforme disponibilidade de

patrocínios.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO

A avaliação dos projetos será pautada nos seguintes critérios:

QUESITOS PONTUAÇÃO

Originalidade 40 pontos

Viabilidade técnica 20 pontos

Qualidade de execução técnica 20 pontos

Capacidade demonstrada de trabalho em equipe 20 pontos

9. CONDIÇÕES PARA ELIMINAÇÃO DE EQUIPES/PARTICIPANTES

São motivos para desclassificação imediata do integrante e, eventualmente, da

equipe:

- Plagiar ou ferir direitos autorais existentes nos termos da legislação;

- Praticar atos que coloquem em risco os demais participantes, sejam eles

imorais ou ilegais;

- Apresentar conduta antiética, descumprir as normas internas do espaço

6



onde ocorrerão as atividades do “IPELab Volante - 1ª Edição” e/ou

desrespeitar o presente Edital.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe do IPElab se responsabiliza por ensinar os professores a acessar e

utilizar as plataformas disponibilizadas pelo laboratório para aprendizagem,

como o Gather e o Espaço dos Minicursos de Modelagem e Prototipação no

Youtube, sanando, posteriormente, as possíveis dúvidas que surgirem em relação

ao conteúdo que foi ofertado de forma assíncrona.

Os professores facilitadores serão os responsáveis por realizar os minicursos e

incentivar que os seus alunos também o façam, além de serem os responsáveis

por orientar e auxiliar as suas equipes a desenvolver os projetos.

Ao se inscrever, os participantes declaram expressamente ceder todos os seus

direitos de propriedade de imagem relativos ao conteúdo do evento, de forma

gratuita e sem qualquer ônus, sendo firmadas em caráter irrevogável,

irretratável e por prazo indeterminado.

A cessão dos direitos de imagem compreende a veiculação da imagem por meio

de televisão, jornais, livros, Internet, eventos, publicações científicas e quaisquer

outros meios de comunicação existentes ou que venham a ser inventados, tanto

no âmbito nacional quanto internacional, durante período indeterminado. Outras

informações só serão divulgadas mediante expressa autorização dos

participantes.

A UFG reserva-se ao direito de utilizar, reutilizar, reproduzir e veicular, integral

ou parcialmente, os projetos desenvolvidos pelos participantes durante o evento

por meios físicos ou eletrônicos.

Ao se inscreverem no “IPELab Volante - 1ª Edição”, os participantes se

responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por eles produzido, no

âmbito deste Edital, respondendo integral e exclusivamente por eventuais danos
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ou ônus a terceiros; excluindo e indenizando a UFG, em caso de demanda judicial

ou extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos de

propriedade intelectual, imagem, voz e nome. A UFG não se responsabiliza pelo

uso de base de dados públicos e/ou privados pelos participantes.

Por motivos de força maior, devido a problemas de acesso à rede de internet,

entre outros, a competição poderá ser interrompida, suspensa ou cancelada

definitivamente, não sendo devida qualquer indenização ou compensação aos

participantes ou terceiros.

É vedado no transcorrer do “IPELab Volante - 1ª Edição” incluir ou tolerar

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do

evento.

A participação no “IPELab Volante - 1ª Edição” sujeita todos os participantes às

regras e condições estabelecidas neste Edital. Os participantes, no ato da

inscrição, declaram que leram, compreenderam e aceitaram, irrestrita e

totalmente, todos os itens deste Edital.

Casos omissos, não previstos neste Edital, serão analisados e julgados pela

comissão organizadora

19 de novembro de 2021

Comitê executivo da Rede IPElab

Ideias - Prototipagem - Empreendedorismo
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