
 

 

Feira de Inovação, Projetos e Tecnologia do Instituto Superior de 

Engenharia, Universidade do Algarve (FIPT) 

Regulamento 

Artigo 1.º 

Organização e Objetivos 

1. A Feira de Inovação, Projetos e Tecnologia (FIPT) é uma iniciativa do Instituto Superior de 

Engenharia (ISE) da Universidade do Algarve (UAlg). 

2. A FIPT é organizada por um conjunto de alunos e docentes do ISE, com o apoio da respectiva 

Direção do Instituto. 

3. A comissão organizadora é nomeada todos os anos para o efeito sendo composta, no mínimo, 

por um aluno e um docente de cada curso e um representante da Direção. 

4. Tem como objetivo a valorização do empenho e da criatividade dos estudantes do ISE. 

5. A FIPT, através da saudável competição de ideias e trabalhos, pretende estimular os alunos a 

apresentarem projetos teóricos e/ou práticos através de criações aplicadas dos cursos 

participantes, recompensando-os com prémios para cada categoria. 

Artigo 2.º 

Condições de Candidatura 

1. Cada grupo participante poderá ter, no máximo, 4 (quatro) elementos. 

2. Todos os elementos constituintes do grupo deverão ser alunos com inscrição válida no 

Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve. 

3. No ato da candidatura, cada projeto deverá ter um título, identificação dos elementos do grupo 

e seu representante, bem como o nome associado à equipa. 

4. A participação na FIPT implica a aceitação integral deste regulamento e suas condições. 

 

 



Artigo 3.º 

Fases da FIPT 

1ª Fase: Candidatura - Nesta etapa, os grupos interessados deverão candidatar-se à FIPT, 

apresentando os respectivos projetos e suas ideias, detalhando o tema e seus objetivos. Além disso, cada 

grupo poderá fazer-se acompanhar de uma carta de recomendação de um dos docentes disponíveis, que 

poderá funcionar como orientador da equipa. 

2ª Fase: Confirmação do Projeto - Todas as candidaturas serão analisadas pela comissão 

organizadora, que selecionará as propostas que cumpram os requisitos de qualidade e viabilidade. A 

comissão emitirá sua decisão que poderá ser: Aceite, Aceite Condicional ou Não Aceite. Quando a 

decisão é condicional, serão emitidas propostas de alteração aos projetos para posterior re submissão. 

3ª Fase: Acompanhamento - Nesta etapa cada grupo, através de seu representante, apresentará 

a um júri de acompanhamento da FIPT a evolução do estado do projeto apresentando vídeos, 

documentos, gráficos ou material relevante para a explicação do projeto.  

4ª Fase: Apresentação - Todos os projetos serão apresentados na FIPT ao júri. Envolvendo 

recursos visuais e/ou documentais teóricos e práticos, a apresentação estará submetida à análise crítica 

do júri, que irão avaliar e eleger os projetos premiados em cada categoria. 

Artigo 4.º 

Calendarização 

1. Anualmente e até ao final do 1º semestre, a comissão organizadora publicará a 

calendarização da FIPT. 

2. O número mínimo de grupos para a realização da FIPT, será de 7 (sete). Caso não se 

alcancem as candidaturas suficientes, a competição será cancelada, porém a exposição 

permanecerá e os projetos poderão candidatar-se na próxima edição da FIPT. 

Artigo 5.º 

Critérios de Avaliação 

1. A avaliação dos projetos entregues será realizada em 3 (três) categorias: Inovação, Investigação 

e Reprodução. 

2. Em cada uma das categorias será avaliado o rigor dos projetos, a demonstração dos 

conhecimentos, capacidade de comunicação, empenho e criatividade.  

3. Dependendo dos projetos apresentados será atribuído um prémio para cada categoria.  



Artigo 5.º 

Júri 

1. O júri de acompanhamento é constituído por docentes do ISE entre 3 (três) e 5 (cinco) 

elementos. 

2. O júri final será constituído por:  

a) um representante da Direção do Instituto 

b) um docente representante de cada departamento 

c) duas entidades exteriores 

3. Os docentes participantes do júri final não poderão orientar os grupos de projetos. 

Artigo 6.º 

Disposições Finais 

1. O uso dos laboratórios deve ser de total responsabilidade dos estudantes. Em caso de danos, a 

reparação é responsabilidade direta do grupo, não cabendo aos organizadores da FIPT, qualquer 

reparo. 

2. Todos os alunos que participam da 4ª Fase terão direito a um suplemento ao diploma. 

3. Caberá à organização definir o local e a hora do evento. 

4. O júri final reserva-se ao direito de não atribuir prémios. 

5. Das decisões do júri final não haverá recurso. 

6. As dúvidas e casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela organização ou pelo júri 

final, de acordo com suas especificidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 


