Poster - regras

O texto que se segue aplica-se a todas as provas e escalões do ROBÓTICA 2010.
Com o objectivo de promover a troca de ideias entre equipas, e divulgar o trabalho destas ao
público em geral, todas as equipas terão que criar um poster sobre o seu trabalho. Este poster
terá obrigatoriamente o tamanho A3 e formato retrato (420 mm de altura por 297 mm de largura).
O formato do conteúdo do poster é livre, devendo incluir pelo menos a seguinte informação:
1. Instituição e localidade;
2. Nome da equipa;
3. Membros da equipa (poderá incluir membros não presentes no festival);
4. Prova em que compete;
5. Fotografia do robô;
6. Descrição breve do hardware usado no robô;
7. Descrição breve do software usado no robô;
8. Descrição breve do comportamento/funcionamento do robô;
Alguns pontos a ter em conta relativamente ao poster:
• A equipa terá obrigatoriamente que entregar o poster em versão digital (PDF) durante a
inscrição;
• A equipa terá obrigatoriamente de ter em sua posse o poster impresso (no formato
indicado) no acto de registo presencial no início do festival;
• A versão digital do poster será disponibilizada no sítio Web do festival para todo o público
após o fecho das inscrições;
• A versão entregue durante a inscrição poderá não ser a versão final que a equipa leva
impressa para o Festival. No entanto deverá procurar que a versão entregue durante a
inscrição seja o mais próxima possível da versão final, devendo incluir no mínimo os
pontos 1, 2, 3 e 4;
• A forma como os pontos 6, 7 e 8 são incluídos no poster é da inteira responsabilidade da
equipa, podendo recorrer a imagens, fluxogramas, texto etc.;
• A organização irá providenciar um espaço onde os poster permanecerão em exibição ao
público durante todo o festival;
• Haverá uma distinção para o melhor poster do evento;
• A participação na competição só é possível mediante a entrega do poster, no entanto, e
salvo a existência de regras específicas de cada liga em contrário, o poster não será
contabilizado para pontuação nas provas.
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