
FAQ – 1º Ideathon Lab  
 

 

1- É realmente obrigatório enviar os registros das atividades? 

Sim. É necessário tirar fotos e prints das reuniões para que tenhamos o registro de todas as 

atividades para os próximos Ideathon e também para divulgação. 

2- Como deve ser o desenvolvimento do protótipo? 

Na primeira avaliação, deve ser desenvolvido um protótipo em formato digital.  

3- Quais os softwares de modelagem e fatiamento serão disponibilizados?  

O software próprio das impressoras, a XYZ, por exemplo, possui o software de modelagem e o 

software que faz o fatiamento para impressões. No mercado existem também alguns 

softwares gratuitos como: Blender software de modelagem profissional; Rhino (Rhinoceros 

3D); Sketchup com versão on-line; Autocad, Thinkercad e o Inventor. Os softwares de 

fatiamento estarão disponíveis no dia da prototipagem dentro do laboratório.  

4- Quando os computadores do IPÊ LAB estarão disponíveis? 

O acesso aos computadores do IPÊ LAB se dará na última etapa, no dia da prototipagem. 

5- Posso utilizar a impressora de resina?  

 Na última etapa, você poderá requisitar desde que seu protótipo necessite de uma resolução 

de impressão muito alto que justifique sua utilização. Caso contrário, poderá utilizar a 

impressora de filamento. 

 

6- Quais os tipos de filamento de impressão 3D estarão disponíveis no laboratório? 

 No laboratório contamos com filamento flexível, filamento PLA Tritan, PET G, ABS e 

Condutivo. 

7- Podemos utilizar modelagem de placa de circuitos? 

Sim, vocês podem imprimir essa plaquinha usando a impressora de filamento, mas ainda não 

conseguimos produzir no laboratório IPÊ Lab. 

 

8- Qual o formato para entrega do modelo digital?  

No edital está especificado que o modelo da entrega do modelo digital é o STL. Normalmente 

todos os programas de modelagem exporta esse tipo de formato. 

 

9- Como devo entregar o projeto 3D completo? 

 O mais detalhado possível, pois isso ajudará no feedback  (o que será possível produzir no 

laboratório). Portanto, quanto melhor e mais detalhado for o modelo, menor vai ser sua 

dificuldade se o seu modelo for selecionado.  

 

 



 

10- Sou de outra cidade, posso mandar por Sedex? 

 Sim pode enviar via SEDEX, fique atento aos prazos, pois os Correios deu uma reduzida na 

operação. 

 

11- Como será composta a banca avaliadora? 

Na primeira etapa, a banca será composta pelos professores da UFG de diferentes áreas, da 

área de modelagem até a área de medicina. Na etapa final, será escolhida uma banca indicada 

composta por profissionais técnicos e por parceiros. 

 

12- Quando devo enviar o pitch? 
Na primeira etapa, focar o vídeo de até 3 minutos, demonstrando a solução inovadora 
proposta, de forma mais técnica, (sem dossiê técnico), com sua aplicabilidade e viabilidade, 
bem como o projeto digital do protótipo no formato. stl. Na etapa final, haverá uma boa 
mentoria para que possam vender a ideia e produzir o Pitch de 5 minutos. 
 

13- Qual a cronologia das etapas e os passos? 

No edital, você encontra as etapas e o cronograma, item 6.0 Dinâmicas do 1º Ideathon Lab. 

14- Quais são as áreas de mentoria disponíveis? 

Saúde, modelagem digital, segurança do trabalho voltada para a saúde, mecânica, marketing, 

elétrica e pitch. 

15- Cada projeto terá um avaliador de suas respectivas áreas? 

Pra uma avaliação equânime, todos os avaliadores avaliarão todos os projetos.  

16- Quais as áreas de abrangência, dentro da saúde pública, deve ser o protótipo? 

Não há uma área especifica em relação ao protótipo, o evento tem a temática de saúde. As 

equipes não precisam focar 100% em relação à pandemia da COVID. A ideia do evento foi em 

pensar tanto durante e pós pandemia e em soluções que podemos necessitar no futuro. 

17- Além dos materiais descritos como disponíveis no edital, poderemos utilizar outros 

equipamentos?  

Podem utilizar qualquer equipamento, desde que não tragam para o IPÊ Lab, devido a 

segurança dos equipamentos externos e da saúde dos participantes. No laboratório todos os 

equipamentos vão ser higienizados e também será organizado o layout do espaço dos 

participantes da última etapa.  

 

18- Minha equipe foi inscrita com 4 integrantes, teria a possibilidade de inscrever mais um 

integrante? 

Não. Finalizado o processo de inscrição, não pode ter a inserção de novos integrantes. 

19- Todos os integrantes tem que participar do vídeo? 

Não é necessário. A apresentação pode ser feita apenas por um membro da equipe. 



20- Caso o grupo necessite a utilização de um laboratório do IPTSP da UFG tem que fazer 

uma solicitação por escrito? 

Se houver a necessidade de utilizar qualquer laboratório da UFG, essa solicitação deve ser 

encaminhada via email eventos.ceiufg@gmail.com. A autorização depende da anuência do 

Diretor da Unidade acadêmica e do coordenador do laboratório. 

21- Eu perdi um dos 3 webinar tem como disponibiliza os vídeos dos mesmos? 
Os vídeos já estão disponíveis no canal do CEI UFG no Youtube 
[https://www.youtube.com/channel/UCnRqyvuHz5dV7_n13BcxstQ]. 
 

22-Como requisitar a mentoria? 
Enviar  e-mail para eventos.ceiufg@gmail.com solicitando a mentoria que a equipe deseja 
receber. Tem que  e especificar a necessidade dentro de uma das áreas disponíveis.  Desta 
forma, a organização do Ideathon identificará o mentor mais adequado à necessidade da 
equipe e agilizará o agendamento da mentoria de acordo com a disponibilidade do mentor. 
 
Lembrando não deixem de ler o edital, e todas as dúvidas pode enviar no e-mail do CEI.  
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