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3ª COMPETIÇÃO DE CARROS AUTÔNOMOS DA PUCMINAS 
 

 
REGULAMENTO 

 
 

A terceira edição da 3ª. Competição de Carros Autônomos da PUC Minas ocorrerá no dia 

28 de maio de 2019, nos horários de 08:00 às 12:00 hs e de 19:00 às 22:00 hs, no 

Campus do Coração Eucarístico da PUC Minas, durante a 16ª Edição da Mostra 

Tecnológica do IPUC, no Campus Coração Eucarístico. No período da tarde serão 

feitas visitas aos laboratórios do curso de Engenharia Mecânica.  A competição 

ocorrerá de acordo com os seguintes critérios: 

1. DOS PARTICIPANTES: 

a) Poderão participar todos os alunos matriculados na disciplina de Introdução à 

Engenharia Mecânica de todos os Campi da PUC Minas. 

b) Os alunos do curso diurno só poderão participar da competição no período da 

manhã (08:00 às 12:00 hs) e os alunos do curso noturno, no período da noite 

(19:00 às 22:00 hs). 

2.  DA COMPETIÇÃO: 

a) A competição ocorrerá na pista montada no local da Mostra. 

b) Será considerado vencedor, o carro que percorrer o percurso em melhor 

tempo e com menor número de colisões com a pista. 

c) Cada equipe terá TRÊS tentativas para que seu carro possa percorrer a pista. 

d) Cada equipe terá um tempo máximo de 4 minutos para ajustar o carro na pista 

e realizar as três voltas cronometradas. 

e) Cada colisão com a pista será computada e será critério de desempate no final 

da competição. 

f) Qualquer carro que não completar o percurso completamente, depois das três 

tentativas, será DESCLASSIFICADO. 

g) A cada batida, a equipe será penalizada em 1 segundo. 

h) A equipe poderá fazer até 2 interferências durante o percurso e será 

penalizada em 5 segundos por cada interferência (ajuda). 
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i) Para a equipe que tiver dificuldade em subir a rampa, será permitido colocar o 

carrinho no topo da rampa, porém o cronômetro será disparado manualmente 

pelo professor, e a equipe será penalizada em 8 segundos. 

 

j) DA PREMIAÇÃO:  

A equipe vencedora receberá um certificado da 3ª. Competição de Veículos 

Autônomos da PUC Minas. 


