
IV CONCURSO ESTUDANTIL IBERO-AMERICANO

O Concurso Estudantil Ibero-Americano é um evento internacional organizado pela ISTEC, com o apoio da 
SPEED (www.worldspeed.org). O concurso é destinado para estudantes da peninsula ibérica e da America do 
Norte, América do Sul e Central junto com o Caribe, em um ambito internacional que segue os seguintes  
objetivos:

• Estimular a criatividade e o talento cientifico dos estudantes de engenharia.
• Construir competencias para conduzir pesquisas e desenvolver projetos.
• Motivar estudantes da regiao para colocar em pratica seus conhecimentos atraves de solucoes de 

problemas praticos.
• Facilitar  o intercambio de conhecimento entre  os estudantes  de diferentes  instituicoes de ensino 

atraves do concurso, buscando integrar as regioes via intercambio academico.
• Promover a utilizacao de uma plataforma de networking que proporcione em tempo-real a solucao 

de  poblemas  e  facilite  a  comunicacao  entre  os  participantes  do  concurso  alem  das  fronteiras 
geograficas.

Em sincronia com a globalizacao e as tendencias de aprendizagem, este eventosera conduzido atraves de  
ferramentas virtuais. O forum sera conduzido atraves do canal eDoorways: uma plataforma social interativa 
onde estudantes podem conduzir chats com seus grupos de pesquisa e compartilhar informacoes com outros 
grupos do concurso, assim como realizar uploads de documentos e apresentacoes de video para o comite 
avaliador.

Durante a avaliacao final, tres grupos serao selecionados para a premiacao do primeiro, segundo e terceiro 
lugar:

Primeiro premio:
• US$ 3,000 bolsa de estudos em dinheiro (para ser distribuido proporcionalmente entre os membros do 
grupo)
Segundo premio:
• US$ 2,000 bolsa de estudos em dinheiro (para ser distribuido proporcionalmente entre os membros do 
grupo)
Terceiro premio:
• US$ 1,000 bolsa de estudos em dinheiro (para ser distribuido proporcionalmente entre os membros do 
grupo)

O primeiro  colocado  recebera  passagens  e  acomodacao  para  participar  da  VXIII  Assembleia  Geral  da 
ISTEC, que acontecera em Porto Alege, no Brasil, de 16 a 20 de marco de 2011. Assim, os estudantes terao a 
oportunidade de apresentar seu trabalho em uma conferencia internacional.

Os primeiros, segundos e terceiros colocados tambem receberao
calculadores modernas patrocinadas pela HP.

Historia
A primeira versao do concurso aconteceu em Loja, no Equador, de 4 a 8 de Junho de 2007, na Universidade 
Tecnica  Particular  de  Loja  (UTPL),  onde  estudantes  de  diversas  partes  do  continene  se  juntaram para  
apresentar  seus projetos em engenharia com o foco em desenvolvimento sustentavel.  Outras  edicoes do 
concurso ocorreram durantes as Assembleias Gerais da ISTEC que ocorreram em 2008 e 2009. Para maiores 

http://www.worldspeed.org/


informacoes de eventos anteriores,  por favor acesse:  http://www.istec.org/lang/en-us/initiatives/rd/student-
contests/

Topicos do Concurso
Os  participantes  estao  livres  para  propor  solucoes  praticas  e  inovadores  de  uma  forma  criativa.  Nos  
convidamos  a  apresentacao  de  projetos  que  tem  aplicacao  nas  seguintes  areas:  Solucoes  ambientais 
sustentaveis relacionadas com os recursos hidricos, energia e reciclagem. 

O  concurso  sera  hospedado em uma  ferramenta  virtual  (http://www.istec.org/lang/en-us/discuss/student/) 
onde os estudantes poderao enviar seus documentos, fotos, videos e apresentacoes em PowerPoint (max. 30 
minutos). 

Este ano o desafio é produzir solucoes dentro de um ambito transdisciplinar. Os alunos sao incentivados a  
apresentar projetos abrangentes que oferecem solucoes que considerem seus impactos ambientais, social,  
politico e economico.

“Transdisciplinaridade“ é definida por Edgar Morin e Brigitte Kerin no livro “Homeland Earth: A manifesto  
for  the  new  millennium”  como:  Nos  precisamos  de  um  tipo  de  pensamentos  que  seja  conectado, 
desarticulado e dividido em compartimentos, e que respeite as diversidades assim como seja reconhecida a  
unidade, e que seja discernida as suas interdependencias. Nos precisamos de um pensamento radical (que  
consegue chegar na raiz do problema), um pensamento multidimensional, organizacional e sistemico.

Os estudantes tambem sao incentivados a apresentar seus projetos que integrem as quatro fases do processo,  
como  o  modelo  mostrado  abaixo,  sabendo  que  a  natureza  de  alguns  projetos  podem  seguir  modelos  
diferentes.

NOTA:  Na  implantacao,  é  necessario  que  o  projeto  se  mostre  viavel  na  sua  aplicacao  e  utilizacao  
considerando tambem sua relevancia social e ambiental.

Quais tipos de projetos podem ser submetidos?
O projeto pode ser resultado de trabalhos em grupo ou individual. Ele precisa ser um projeto original e é 
necessario que o estudante nao tenha concluido sua graduacao ate a data de submissao do projeto. Cada 
projeto tera um  um professor (supervisor) que sera responsavel pela autenticidade do projeto. Os projetos  
podem corresponder ao projeto final do curso, melhorias/prototipos ou projetos de graduacao.  Projetos da 
propria universidade estao excluidos do concurso.

Quem pode participar?
Estudantes  de  graduacao  de  universidades  Ibero-Americanas,  que  incluem:  America  do  Norte,  America 
Central e a America do Sul, Caribe, Espanha e Portugal. Trabalhos individuais ou em grupos com o maximo  
de 3  pessoas  por  projeto  serao aceitos.  A universidade onde  o estudante  esta  matriculado deve  ser  um 
membro ISTEC, estando em dia com o pagamento da membresia em 2011.

NOTA: Nao-membros da ISTEC podem participar pagando uma taxa de  US$ 250.00/projeto.
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Nos encorajamos nao-membros para se afiliarem a ISTEC, o que dara direito de participar das atividades  
patrocinadas pela ISTEC, assim como, oportunidades de colaboracao em iniciativas da ISTEC. Para maiores 
informacoes sobre como se afiliar, por favor, visite: http://www.istec.org/lang/en-us/membership/

As linguas oficiais para o concurso sao: Portugues, Espanhol e Ingles.

a) Informacoes gerais
• Os participantes devem ser estudantes de graduacao, e nao devem concluir sua graduacao ate a data de  
submissao da proposta.
• Serao aceitas a participacao individual ou de um grupo. Tamanho maximo do grupo: 3 estudantes por 
projeto. 
• Todo projeto devera possuir uma garantia de autenticidade por um professor (orientador) que trabalhar na 
universidade.
• O mesmo professor pode ser orientador de varios projetos, mas os estudantes nao podem participar em mais 
do que um projeto.
• Os membros de um grupo podem estar matriculados em diferentes universidades, mas o grupo podera ter  
apenas um orientador.
• Varios projetos de uma mesma universidade podem ser submetidos.
• Participantes nao-membros da ISTEC ou de uma universidade nao-membro deverao pagar uma taxa de U$ 
250,00 para registro, podendo ser paga ate a data de submissao do projeto.

Para saber mais informacoes sobre a situacao da membresia de sua universidade, por favor entre em contato 
com Miriam Lobaina, atraves do email: mlobaina@istec.org.

b) Direitos autorais
Os estudantes e as universidades (aplicado de acordo com a politica da universidade) irao manter os direitos 
autorais sobre o projeto apresentado.

Como submeter:
Por favor; acesse http://www.istec.org/lang/en-us/discuss/student/ e faca o donwload do formulario de 
submissao.

Comite de Revisao:
O Comite Tecnico de Revisao é compreendido por um grupo de revisores online com grande experiencias  
nas areas dos projetos, e apos a revisao de todos os trabalhos, serao selecionados 5 projetos que participarao 
da etapa eliminatoria. O Comite de Revisao selecionara os 3 melhores  trabalhos. Caso hajam duvidas, é 
possivel utilizar o sistema de chat disponivel no Canal do Estudante.

DATAS IMPORTANTES:

Data limite para a submissao dos formularios de inscricao:
01 de Fevereiro de 2011

Data limite para a submissao dos projetos online:
15 de Marco de 2011

Notificacao dos vencedores:
11 de Abril de 2011

CONTATO:

Claudio Cesar Silva de Freitas
Internal Affairs Office SPEED
claudio.silva@worldspeed.org

Para  perguntas  tecnicas  ou  para  informar 
problemas  com  o  canal  do  estudante,  por 
favor, envie um email para: 

studentcontest@istec.org
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