
                 
 
 

 
 
 

EDITAL EVENTO 01/2021 

Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos Desenvolvidos em Plataforma Arduino 

A FATEC de Mogi Mirim - “Arthur de Azevedo”, torna público o presente Edital e convida os alunos regularmente 
matriculados em instituições de Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior da região de Mogi Mirim para 
participarem do evento Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos Desenvolvidos em Plataforma Arduino, 
a ser realizado no dia 08 de Maio, em transmissão online ao vivo. 

 

1- DOS OBJETIVOS GERAIS 

Os objetivos do Arduino Day são listados a seguir: 

1.1. Proporcionar o contato dos participantes com a plataforma Arduino e seus componentes; 

1.2. Conhecer as principais características e funcionalidades deste sistema, bem como suas limitações e 

vantagens; 

1.3. Estimular os participantes a produzir e apresentar projetos elaborados com a plataforma Arduino; 

1.4. Incentivar a busca por conhecimento mais aprofundado na área de microcontroladores aplicados a sistemas 

mecatrônicos; 

1.5. Criar soluções para o desenvolvimento urbano e industrial, em parceria com o projeto “Mogi Mirim nos 

Trilhos do Desenvolvimento”. 

 

2- DO EVENTO 

 

O Arduino Day é um evento mundial que celebra a plataforma de prototipagem microcontrolada Arduino. 

Este evento reúne uma comunidade formada por profissionais da tecnologia, criadores e entusiastas para o 

compartilhamento de experiências e aprendizados com a plataforma. 

Com o intuito de estimular a criatividade dos estudantes de instituições de Ensino Médio, Técnico e Superior 

da região de Mogi Mirim, a data será celebrada com uma competição de projetos baseados em Arduino.  

A temática do evento será o desenvolvimento urbano e industrial, focando em inovações que impactem a 

sociedade e beneficiem o município ou as indústrias da região, contribuindo com o projeto “Mogi Mirim nos 

Trilhos do Desenvolvimento”, da Agência de Desenvolvimento Regional. 

Duas modalidades de participação estão previstas para o Evento: Simulação e Implementação. Após 

avaliação de uma comissão julgadora, será realizada por transmissão online o anúncio e a exibição dos 

projetos selecionados para premiação, a ser realizada no dia 08 de Maio.  

 

2.1 – Modalidade I: Simulação 



                 
 
 

 
 
 

 

Da Modalidade I: 

 A Modalidade I consiste na apresentação de um projeto desenvolvido em simulador online para 

Arduino. Será utilizado o simulador Autodesk® Tinkercad® (disponível em 

https://www.tinkercad.com/learn/circuits ).  

 A participação nesta modalidade pode ocorrer em uma das quatro categorias:  

1. Nível Médio: aberta a estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino 

Médio; 

2. Nível Técnico: aberta a estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino 

Técnico; 

3. Nível Superior Externo: aberta a estudantes regularmente matriculados em Instituições 

de Ensino Superior; 

4. Nível Superior Interno: aberta EXCLUSIVAMENTE a estudantes regularmente 

matriculados nos Cursos Superiores em Tecnologia da FATEC de Mogi Mirim - “Arthur de 

Azevedo”. 

 Os projetos serão desenvolvidos em equipes de até três (03) estudantes; 

 Os projetos selecionados serão exibidos no dia 08/05/2021 (Sábado) no período da manhã; 

 O melhor projeto de cada Categoria da Modalidade receberá uma premiação. 

 

2.2 – Modalidade II: Implementação 

 

Da Modalidade II: 

 A Modalidade II consiste na apresentação de um projeto desenvolvido por meio de 

implementação de protótipo, com hardware Arduino.  

 A participação nesta modalidade pode ocorrer em uma das quatro categorias:  

1. Nível Médio: aberta a estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino 

Médio; 

2. Nivel Técnico: aberta a estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino 

Técnico; 

3. Nível Superior Externo: aberta a estudantes regularmente matriculados em Instituições 

de Ensino Superior; 

4. Nível Superior Interno: aberta EXCLUSIVAMENTE a estudantes regularmente 

matriculados nos Cursos Superiores em Tecnologia da FATEC de Mogi Mirim - “Arthur de 

Azevedo”. 



                 
 
 

 
 
 

 Os projetos serão desenvolvidos em equipes de até três (03) estudantes; 

 Os projetos selecionados serão exibidos no dia 08/05/2021 (Sábado) no período da manhã; 

 O melhor projeto de cada Categoria da Modalidade receberá uma premiação. 

 

2.3 – Dos projetos: 

 Todos os projetos participantes devem utilizar o Arduino, seja por meio de hardware virtual ou 

físico. Serão desclassificados os projetos que não utilizarem o Arduino, substituindo-o por outros 

equipamentos comerciais (ex: RaspberryPi®, Lego® Mindstorms®).  

 Hardware mecânico (virtual ou físico) pode integrar o projeto, mas seu uso não é obrigatório; 

 Um relatório (anexo IV) contendo os códigos desenvolvidos deve ser elaborado e enviado para 

avaliação da Comissão Julgadora através do e-mail f163.arduinoday@fatec.sp.gov.br; 

 Os projetos devem ser de autoria dos participantes. Projetos prontos ou identificados como 

plágio estarão sujeitos a desclassificação; 

 Os participantes deverão desenvolver projetos sob a temática do desenvolvimento urbano e 

industrial, focando em inovações que impactem a sociedade e beneficiem o município ou as 

indústrias da região; 

 São sugestões de temas:  

 Tráfego urbano inteligente; 

 Alarme contra alagamentos; 

 Monitoramento de níveis de poluição; 

 Iluminação em espaços públicos; 

 Ferramentas de apoio à segurança pública; 

 Veículos autônomos; 

 Automatização de processos industriais. 

 Inscrições de projetos desenvolvidos em Iniciações Científicas e em Trabalhos de Conclusão de 

Curso são permitidas, desde que sejam implementados com o uso da plataforma Arduino e que 

tenham relação com a temática do evento; 

 Todos os programas devem ser desenvolvidos pelos participantes; 

 A utilização de bibliotecas de funções é permitida para o desenvolvimento dos programas; 

 A utilização de Shields de Arduino é permitida, sendo que a aquisição destes é de 

responsabilidade dos próprios participantes;  

 Cabe aos participantes providenciar os recursos para desenvolvimento dos projetos a serem 

submetidos, sejam eles componentes físicos de hardware para construção de protótipos, 

computadores ou conexão com a Internet para simulação. 



                 
 
 

 
 
 

 Em caso de dúvida quanto a permissão do uso de algum equipamento, a Comissão de 

Organização do Evento deve ser consultada através do e-mail f163.arduinoday@fatec.sp.gov.br; 

 A não observância das normas acima listadas acarretará a desclassificação do projeto no âmbito 

da Competição. 

 

2.4 – Das Apresentações de Projeto: 

 As apresentações dos projetos se darão por meio de Vídeos, a serem gravados e enviados por e-

mail para o endereço f163.arduinoday@fatec.sp.gov.br;  

 Os participantes deverão elaborar apresentações em vídeo de 05 a 10 minutos de duração, 

demonstrando o funcionamento dos projetos e explicando seus aspectos mais relevantes; 

 A edição do vídeo é permitida e opcional, desde que não comprometa o julgamento dos 

avaliadores; 

 Tendo em vista o respeito aos direitos autorais, não é permitido o uso de músicas nos vídeos; 

 Vídeos que possuam conteúdo ofensivo ou que façam apologia à violência de qualquer tipo 

resultarão em desclassificação do projeto. 

 O anúncio, a exibição e a premiação dos projetos selecionados ocorrerão através de transmissão 

online, no dia 08 de Maio (Sábado). 

 

2.5 – Da Competição:  

 A competição consistirá na avaliação e seleção dos projetos por uma Comissão Julgadora. 

 Os melhores projetos de cada Categoria e Modalidade receberão uma premiação e serão 

exibidos na transmissão online no dia 08 de Maio (Sábado); 

 Em função do cenário atual da pandemia, todas as atividades relacionadas ao evento ocorrerão 

por meios virtuais. 

 

2.6 – Da Comissão Julgadora:  

 

 A Comissão Julgadora será formada por docentes da FATEC de Mogi Mirim - “Arthur de 

Azevedo”, por docentes da ETEC de Mogi Mirim – “Pedro Ferreira Alves” e por representantes de 

empresas da região de Mogi Mirim; 

 Caberá à Comissão Julgadora analisar os vídeos e relatórios dos projetos, selecionando os 

melhores de cada Categoria e Modalidade.  



                 
 
 

 
 
 

 Reserva-se à Comissão Julgadora o direito de enviar questionamentos aos participantes sobre 

seus projetos, no intuito de verificar e atestar a autoria das equipes, bem como para identificar e 

premiar os melhores trabalhos; 

 Não caberão recursos pelos participantes quanto às decisões tomadas pela Comissão Julgadora. 

  

3- DA INSCRIÇÃO E SEU DEFERIMENTO 

3.1 – Inscrição e Vagas 

3.1.1. As inscrições ocorrerão em formato eletrônico, sendo necessário enviar os seguintes documentos: 

 Ficha de Inscrição da Equipe (anexo I) devidamente preenchida, assinada e digitalizada; 

 Declarações dos Participantes (anexo II) devidamente preenchidas, assinadas e digitalizadas; 

 Formulário de Autorização devidamente preenchido, assinado e digitalizado, no caso de 

participante menor de 18 anos (anexo III); 

 Vídeo de Apresentação e respectivo Relatório do Projeto (anexo IV); 

3.1.3. Os Vídeos e as Fichas de Inscrição deverão ser enviados através do e-mail 

f163.arduinoday@fatec.sp.gov.br, entre os dias 08/03/2021 a 25/04/2021, até as 12horas (meio-dia); 

3.1.4. Não serão aceitos trabalhos recebidos após o horário e o período definidos. 

 

3.2 – Deferimento da inscrição 

 3.2.1. A Organização do Evento será responsável pela análise das inscrições e irá deferir sobre aqueles que 

poderão participar do Evento Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos Desenvolvidos em Plataforma 

Arduino; 

 3.2.2. Os resultados das inscrições serão divulgados por e-mail até o dia 30/04/2021. 

 

4- DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

4.1 - As propostas encaminhadas para a participação e que se mostrarem qualificadas para fazer parte do 

processo de seleção do Evento Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos Desenvolvidos em Plataforma 

Arduino, a que se refere esse edital, terão reconhecidos seus direitos de autoria; 

4.2 - Fica estabelecida, com os autores dos trabalhos aprovados, a assinatura de um Termo de Cessão de Direitos 

para uso pleno do material gerado durante o Evento Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos 

Desenvolvidos em Plataforma Arduino ou encaminhado à Comissão de Organização. 

 

5- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 



                 
 
 

 
 
 

5.1 – A Comissão Organizadora poderá cancelar o Evento Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos 

Desenvolvidos em Plataforma Arduino, em razão de caso fortuito ou de força maior, e também por insuficiência 

de inscrições, a seu critério – sem que isso importe em qualquer direito indenizatório; 

5.2 - A decisão da Comissão Organizadora será soberana e de caráter irrevogável, não cabendo qualquer recurso 

por parte dos participantes; 

5.3 - Os participantes autorizam a instituição organizadora do Evento Arduino Day – Mostra e Competição de 

Projetos Desenvolvidos em Plataforma Arduino, a título gratuito e sem qualquer ônus presentes ou futuros, a 

utilizarem-se de suas imagens e voz capturadas durante o evento, ou a elas relacionadas, para produção de 

matéria promocional, publicitária e/ou acadêmica, edição de filmes e fotos divulgadoras ou exibição em qualquer 

tipo de mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros), televisiva (propagandas para televisão 

aberta e/ou fechada, vídeos, filmes, entre outros), radiofônica (programas de rádio/podcasts), escrita e falada, 

Internet, e nos meios de comunicação interna, como jornal e periódicos em geral, na forma de impresso, voz e 

imagem, podendo, ainda, exibir imagens, filmes, vídeos e fotos através de projeção em tela em locais públicos, 

sem limitação de tempo ou número de vezes; 

5.4 - Os casos omissos nesse edital serão decididos pela Comissão Organizadora do Evento Arduino Day – Mostra 

e Competição de Projetos Desenvolvidos em Plataforma Arduino. 

 

6- DAS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE. 

6.1- A Comissão Organizadora e os apoiadores do Evento Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos 
Desenvolvidos em Plataforma Arduino não se responsabilizam por inscrições inconsistentes, atrasadas, 
incompletas, inválidas, inverídicas, ou de qualquer outra forma em desacordo com o presente edital. 

6.2- O participante responderá de forma exclusiva pela originalidade do trabalho, ficando a FATEC Mogi Mirim e 
os apoiadores do Evento Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos Desenvolvidos em Plataforma 
Arduino, isentos de quaisquer responsabilidades no caso de eventual alegação de plágio, cópia ou apropriação 
indevida, ou qualquer outra forma de violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros, no curso ou em 
razão do presente Evento Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos Desenvolvidos em Plataforma 
Arduino. 



                 
 
 

 
 
 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

EDITAL EVENTO 01/2021 

Arduino Day – Mostra e Competição de Projetos Desenvolvidos em Plataforma Arduino 

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Nome da Instituição: 

Nome da Equipe: 

NOME:  RA 
 

E-mail:  Fone:  

Curso:  Mês de Ingresso:                        /                     

NOME: 

RA 

 

E-mail: Fone: (          ) 

Curso: Data de Ingresso:           /           /                    

NOME: 

RA 

 

E-mail: Fone: (          ) 

Curso: Data de Ingresso:           /           /                    

Modalidade: 

[    ] Modalidade I: Simulação 

[   ] Modalidade II: Implementação 

 

Categoria: 

[    ] Nível Médio 

[   ] Nível Técnico 

[   ] Nível Superior Externo  

[   ] Nível Superior Interno (Fatec Mogi Mirim) 



                 
 
 

 
 
 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

 

Eu, [nome], [nacionalidade], [estado civil], [CPF], [RG], aluno(a) regularmente matriculado(a) no [Ensino 
Médio / Curso Técnico / Curso Superior de Tecnologia], [período], na [Instituição de Ensino], DECLARO 
estar ciente e de acordo com teor do EDITAL EVENTO 01/2021 Arduino Day – Mostra e Competição de 
Projetos Desenvolvidos em Plataforma Arduino.   

 

 

 

 

Mogi Mirim, [dia] de [Mês] de 2021. 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura 

 



                 
 
 

 
 
 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Através do presente, autorizo ..................... (NOME COMPLETO DO MENOR), ..................... (NACIONALIDADE), 

nascido em      /     /             , atualmente com ........ anos de idade, a participar do Evento Arduino Day – Mostra e 

Competição de Projetos Desenvolvidos em Plataforma Arduino, a ser realizado em transmissão online ao vivo 

pela Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim – FATEC “Arthur de Azevedo”, no dia 08 de Maio de 2021. 

 

Nome do Pai ou da Mãe: ___________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________________ 

Número do documento de identidade: ________________________________________ 

 

OBSERVAÇÃO: Anexar cópia digitalizada da cédula de identidade – RG do signatário da Autorização. 

 



                 
 
 

 
 
 

ANEXO IV – MODELO DE RELATÓRIO DO PROJETO 

 

1. INTRODUÇÃO (Obrigatório.) 

Explicar brevemente do que trata o projeto.  

Qual é o problema que o projeto tenta resolver?  

2. MECÂNICA (Opcional.) 

Fotografias ou esboços de mecanismos utilizados no projeto. Diagramas de blocos. 

3. ELETRÔNICA (Obrigatório.) 

Diagramas de circuito e lista de componentes.  

4. PROGRAMAÇÃO (Obrigatório.) 

Códigos completos utilizados no projeto.  

 


