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Questões Frequentes

Qual é a estrutura da EBEC?
A EBEC é uma competição internacional de engenharia entre os estudantes das universidades que
fazem parte do BEST, constituída por três fases: a local (onde se encontra a EBEC Lisboa), a
nacional/regional a realizar no Porto e a final europeia que será em Brno, na República Checa.
A EBEC está dividida em duas categorias:
Team Design (TD) - Põe à prova a capacidade de construção de um protótipo que permita resolver
uma dada questão técnica.
Case Study (CS) - Permite-te criar uma solução inovadora para um problema técnico ou de carácter
logístico.

Qual a duração da competição?
A competição propriamente dita tem a duração de 24 horas. Existem ainda horas destinada para
Workshops, refeições e apresentações dos projetos.

Podemos sair da Universidade durante a prova?
Não, a prova dura 24 horas, as quais serão passadas dentro do Pavilhão de Civil do Instituto
Superior Técnico (campus da Alameda). O abandono deste pavilhão, injustificadamente, implica a
desqualificação da competição. Caso necessites de sair do pavilhão deverás comunicar à
Organização.

Quem pode participar?
Todos os alunos de todos os anos de cursos de tecnologia da Universidade de Lisboa.

Quantos elementos deverá ter uma equipa?
A equipa tem de ser constituída por 4 elementos que deverão estar presentes em toda a competição.

Os elementos da equipa têm que ser todos do mesmo curso/ano?
Não, podem ser todos de anos e cursos diferentes.

Poderei inscrever-me no Case Study e no Team Design?
Não, antes da inscrição deverás decidir em que categoria queres participar.

Que penalizações existem durante a prova?
Caso se verifique o incumprimento de alguma das regras descritas no regulamento da competição, a
equipa poderá ser penalizada na pontuação da sua prova ou desqualificada, se for caso para tal. A
equipa poderá também estar sujeita à perda da caução.

Paga-se para participar na competição?
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Não, a única coisa que tens de fazer é pagar uma caução de 20€ (5€ por membro da equipa), até
quatro dias depois da confirmação de presença da equipa na prova. Este valor ser-te-á devolvido no
final da competição. Esta caução tem como objetivo cobrir eventuais estragos causados.
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Sim, toda a alimentação é assegurada pela organização do evento, através das refeições principais
(almoço e jantar) assim como reforços alimentares (de 3 em 3 horas) e coffee breaks
permanentemente montados numa sala.

Quais os materiais a que temos direito?
No caso do Case Study, terás acesso a um Kit com todos os materiais que necessitas. Para a
categoria de Team Design, terás acesso a uma loja onde poderás “comprar” os materiais para a
construção dos protótipos. A “compra” dos materiais será feita recorrendo a pontos e terás de fazer a
gestão dos teus recursos para gastar o mínimo possível.

Terei direito a t-shirt ou outro material?
Sim, terás acesso a uma t-shirt e a um nametag que deverás utilizar durante toda a competição.

O que devo levar para a competição?
Todos os materiais necessários para a competição serão fornecidos pela organização.

Podemos utilizar Internet ou Computador?
No caso da categoria de Team Design, durante a prova, é interdito o uso de bens pessoais que
permitam acesso a informação exterior (tais como telemóveis, PDA, computadores portáteis, etc.).
Na categoria de case study, o uso de bens pessoais é permitido, no entanto é expressamente
proibido o contacto com o exterior;

É possível descansar durante a prova?
Sim, é possível. Não existirão intervalos específicos durante as 24 horas, a gestão do tempo de
descanso é feita pela própria equipa.

Posso sair da sala destinada à minha equipa durante as 24h?
Sim, poderás deslocar-te à loja (no caso da categoria de Team Design) e aos Coffee Breaks.

Já acabei a prova. Posso ir embora?
Não. As provas estão definidas para durar 24 horas e é obrigatório permanecer no local da
competição durante esse período.

Como vão ser avaliados os projetos?
Os projetos vão ser avaliados conforme os critérios que constam no guião, que serão entregues aos
participantes no início de cada prova.

Quem será o Júri?
O júri será constituído por elementos do corpo docente da Universidade de Lisboa e/ou por
elementos de entidades parceiras do BEST Lisboa.

Com quem devo tirar dúvidas durante a prova?
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Poderás tirar dúvidas com pessoas designadas para o efeito: os responsáveis pela prova e os
organizadores principais.

Onde posso consultar o regulamento da competição?
O regulamento está disponível no site da competição: http://best.tecnico.ulisboa.pt/ebec/

Como posso inscrever a minha equipa?
As inscrições são efetuadas através do nosso site http://best.tecnico.ulisboa.pt/ebec/

Onde posso consultar o horário da EBEC?
O horário da competição irá estar disponível em http://best.tecnico.ulisboa.pt/ebec/

Os Workshops são obrigatórios?
Não. Caso queiras ter direito aos 1,5 ECTS atribuídos, terás de estar presente em todas as horas do
evento. Para além disso, os Workshops também te poderão dar alguma vantagem na competição
pois complementam as provas principais e podem ser-te útil para o contexto académico e
profissional.
Podemos ficar com os protótipos?
Sim, cada equipa é responsável de retirar o seu protótipo do espaço onde se irão realizar as
avaliações.

BEST Lisbon
Rovisco Pais, 1
Lisbon, Portugal

Tel/Fax: +351 967 590 Av.
E-mail: lisbon@BEST.eu.org
www.BEST.eu.org/lisbon

