
 
 

 
 



 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

A experimentação, enquanto proposta metodológica no ensino, tem sido bastante discutida 

e incentivada nos últimos anos, como forma de tornar as disciplinas estudadas em sala de aula 

mais interessantes e próximas do cotidiano do estudante. Neste sentido, a preocupação 

atualmente não é apenas ensinar, mas educar, formando alunos conscientes que sejam capazes 

de construir o aprendizado e ampliá-lo para além da sala de aula. Diversos trabalhos e diferentes 

autores relatam que o uso da experimentação como estratégia pode minimizar as dificuldades 

de ensino-aprendizagem enfrentadas por professores e alunos, permitindo a transformação da 

sala de aula em um local de discussão, onde os estudantes tornam-se agentes ativos 

(MASSAROTO, 2006). Assim, foi atento ao caráter educacional e almejando o espirito 

científico que o Desafio Senna surgiu. 

 

2.  OBJETIVOS 

O Desafio Senna é uma competição regional, de caráter educativo, promovida pela 

coordenação da Semana Universitária de Engenharia Química da Universidade Federal do 

Triangulo Mineiro – UFTM, do Departamento de Engenharia Química e do Instituto de 

Ciências Tecnológicas e Exatas – ICTE, da UFTM, com o objetivo de:  

• Estimular a interação entre alunos graduandos da Engenharia, alunos do ensino 

médio e técnico;  

• Promover a troca de conhecimentos entre os alunos participantes e aprimorar 

habilidades inerentes à Engenharia;  

• Incentivar a busca por novos conhecimentos e colocá-los em prática juntamente 

com os conhecimentos adquiridos em sala de aula; 

• Permitir que os alunos participantes testem sua criatividade e tenham contato 

com diferentes áreas cognitivas; 

• Desenvolver habilidade de trabalhar em equipe;  

• Simular atividades desenvolvidas por engenheiros, bem como interpretar 

situações-problemas típicas do dia a dia desses profissionais;  

• Incentivar os universitários em aliar a Engenharia a uma perspectiva sustentável 

e gerar conhecimento sobre o tema. 

 

3. A COMPETIÇÃO 



 
 

 

 

3.1 Regras Gerais 

• Poderão participar da competição alunos do Ensino Médio e Superior que não 

façam parte da organização da VIII Semana Universitária de Engenharia Química 

(VIII SUEQ); 

• Um mesmo aluno não poderá fazer parte de mais de uma equipe; 

• Cada equipe deve conter 3 membros; 

• Após formada a equipe, o grupo deve escolher um membro como responsável por 

manter contato entre a coordenação do evento e os membros; 

• Membros inscritos na VIII SUEQ estão isentos de taxas; 

• Membros não inscritos na VIII SUEQ terão que pagar uma taxa de inscrição de 10 

reais por grupo que serão revertidos para a estruturação do Desafio; 

• Os projéteis serão avaliados por professores do ICTE da UFTM;  

• O resultado dos grupos vencedores será divulgado no mesmo dia do desafio durante 

as atividades noturnas da VIII SUEQ, no Auditório Esmeralda, localizado no Prédio 

da Reitoria, Av. Frei Paulino, 30 - Subsolo 2 - Bairro Abadia. 

 

3.2 O Carro 

Na competição, os grupos irão desenvolver um carro que seja alimentado com uma fonte 

de energia química, este deverá percorrer uma dada distância e parar. A reação química utilizada 

é escolhida pelo grupo, pode ser qualquer uma, desde que estes não envolva a combustão de 

materiais. O carro deverá ter dimensões suficientes para que caiba em uma caixa de dimensões 

não maiores que 40 cm x 30 cm x 20 cm.  

 

3.3 Critérios de Avaliação 

Para a avaliação dos carrinhos químicos inscritos no desafio serão considerados os 

seguintes requisitos: 

• Design (𝑁1); 

• Inovação (𝑁2); 

• Sustentabilidade (𝑁3); 

• Custo-benefício (𝑁4); 



 
 

 

• Alcance de carrinho (𝑁5). 

A banca avaliadora dará notas de 0 a 10 (requisitos 𝑁1 a 𝑁4) para os carrinhos, sendo que 

cada requisito terá um peso diferente, do qual pode ser visto na equação A. 

 

𝑁𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = [ (𝑁1 ∗ 0,1) +  (𝑁2 ∗ 0,3) +  (𝑁3 ∗ 0,2) + (𝑁4 ∗ 0,1) + (𝑁5 ∗ 0,3)]  (A) 

 

Para o item Custo-benefício (𝑁4), o grupo deverá levar no dia da competição, 19 de 

setembro de 2019, as notas ou cupons fiscais de todos os materiais utilizados durante a 

elaboração dos carrinhos, e só a partir disso a banca avaliadora dará nota, caso as notas não 

sejam levadas o grupo receberá nota zero neste quesito. Vale salientar que a comissão 

organizadora NÃO REEMBOLSARÁ os participantes dos gastos financeiros. 

Quanto ao item alcance do carrinho (𝑁5) a maior nota (10) será dada para o grupo que 

obteve o maior deslocamento do carrinho, (𝑀𝐴, em metros). Já os grupos seguintes com menor 

alcance terão as suas notas proporcionais ao grupo de maior alcance. A exemplificação deste 

requisito está na tabela 1. 

Tabela 1 - Exemplificação da 𝑁5 com a porcentagem do maior alcance 

NOTAS Porcentagem quanto ao maior alcance 

10 𝑀𝐴 

9 90% de 𝑀𝐴 

8 80% de 𝑀𝐴 

7 70% de 𝑀𝐴 

6 60% de 𝑀𝐴 

5 50% de 𝑀𝐴 

4 40% de 𝑀𝐴 

3 30% de 𝑀𝐴 

2 20% de 𝑀𝐴 

1 10% de 𝑀𝐴 

0 0% de 𝑀𝐴 

 

Em caso de empate, o desempate será feito a partir do quesito inovação (𝑁2). Caso o empate 

persista, o quesito alcance do projétil (𝑁5) será o critério de desempate final para o desafio. 



 
 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os quesitos apresentados na avaliação serão considerados uma 

casa decimal e não somente número inteiro, por exemplo, teremos notas 5,5; 6,8; etc. 

 

3.4  Características da Competição 

Cada equipe irá desenvolver um carro com as dimensões mencionadas anteriormente, 

este deverá se mover devido a propulsão de uma reação química. O grupo deverá fazer um 

relatório sucinto dos materiais envolvidos no desenvolvimento do carro, reação utilizada na 

propulsão e o custo-benefício dos equipamentos seguindo modelo de relatório proposto no 

anexo I, disponível no link https://drive.google.com/file/d/1CB1NnOeRyh180Zf_gD-

LB7JiJBMEKGIR/view?usp=sharing. O relatório deverá ser enviado ao e-mail 

innova.sueq@gmail.com até o dia 13 de setembro de 2019 às 23:59h. 

Durante o desenvolvimento do veículo, a comissão da VIII SUEQ irá marcar um 

encontro com os grupos para estar ciente de como estão sendo desenvolvidos os carrinhos e 

auxiliar os grupos pessoalmente em casos de dúvidas quanto às regras da competição. O 

encontro ocorrerá no dia 21 de agosto no campus do Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas 

da UFTM, em horários e salas a serem definidas posteriormente. A comissão entrará em contato 

com os representantes de cada grupo para divulgações de maiores informações. 

Durante a competição haverá 2 etapas. Primeiramente, cada grupo irá 

apresentar/exemplificar seu trabalho aos professores avaliadores e ao público presente. Nesta 

etapa, os professores irão pontuar cada grupo de acordo com os critérios de avaliação 

estabelecidos pelo edital. Na segunda etapa, cada grupo irá iniciar a reação e mover o carro, a 

equipe organizadora irá medir a distância horizontal alcançada pelo carro. Serão permitidas 2 

tentativas por equipe, cada uma tendo 10 minutos máximos de preparação, sendo pontuado de 

acordo com o valor da distância na qual houver maior alcance. 

De acordo com os critérios de avaliação, a comissão da VIII SUEQ irá calcular a 

pontuação de cada grupo. O resultado final será divulgado durante a noite do dia 19/09/2019. 

Assim sendo, os 3 melhores grupos vencedores serão convidados ao palco para receber a devida 

premiação. 

 

3.5 Premiação 

Após a devida avaliação, a banca avaliadora dará como resultados os 3 melhores grupos, 

sendo que o resultado será divulgado no dia 19 de setembro (período noturno). Como forma de 



 
 

 

reconhecimento pelo trabalho, a comissão organizadora da VIII SUEQ dará os seguintes 

prêmios: 

 

Colocação Prêmio 

Primeiro colocado R$ 400,00 para o GRUPO 

Segundo colocado R$ 200,00 para o GRUPO 

Terceiro colocado R$ 100,00 para o GRUPO 

 

Além do prêmio financeiro, o desafio irá proporcionar um Certificado de Participação para 

todos participantes. 

 

4 INSCRIÇÕES 

O início das inscrições ocorrerá no dia 27 de maio de 2019. Para efetuar a inscrição, o grupo 

deverá enviar para o e-mail innova.sueq@gmail.com o nome completo dos membros com o e-

mail do representante para contato com a coordenação. 

O pagamento para quem não estiver inscrito na VIII SUEQ poderá ser feito com um dos 

coordenadores da competição ou por deposito bancário (o comprovante deve ser enviado para 

o e-mail innova.sueq@gmail.com com os dados do grupo). O valor é de R$10,00 por grupo e 

será revertido na estruturação do desafio. 

 

Conta para Depósito 

 

Banco do Brasil – Conta Corrente 

Mariana Tae Saito Franco 

Agencia 15-9 

Conta 2761-8 

 

O fim das inscrições irá ocorrer no dia 5 de julho às 23:59 h. 

 

 

 

 

mailto:innova.sueq@gmail.com
https://www.dicionarioinformal.com.br/dep%C3%B3sito/
https://www.dicionarioinformal.com.br/dep%C3%B3sito/


 
 

 

5 CRONOGRAMA  

 

 

6 COORDENAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Os coordenadores da competição são Bruna de Paula Guardieiro, Luiz Antônio Marques 

Junior e Yan Alves Almeida. A comunicação entre os membros e a organização será realizada 

através do e-mail oficial innova.sueq@gmail.com e a página do Facebook da VIII SUEQ 

(www.facebook.com/SUEQUFTM). 

 

Início das inscrições: 27 de maio de 2019 

Fim das inscrições: 5 de julho de 2019 

Data do encontro: 21 de agosto de 2019 

Data final para envio do relatório: 13 de setembro de 2019 

Data do desafio: Tarde do dia 19 de setembro de 2019 

Data da divulgação dos ganhadores: Noite do dia 19 de setembro de 2019 


