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SOBRE O DESAFIO UNIVERSITÁRIO
DE NAUTIDESIGN
O Desafio Universitário de Nautidesign, DUNA, é um evento ímpar que
envolve universidades de todo o Brasil e América Latina. Sob a proposta
do projeto e construção de um modelo em escala de um rebocador, o
DUNA é uma competição organizada por alunos e professores do Centro
Tecnológico de Joinville (CTJ) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e oferece aos graduandos de engenharia a oportunidade de
consolidar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em uma aplicação
prática, além de incentivar constantemente a busca e o desenvolvimento
de inovações tecnológicas, sobretudo na área de Engenharia Naval.
O DUNA teve um crescimento exponencial
e, em 2019, contou com a participação de
mais de 200 estudantes oriundos de 12
universidades do Brasil e da América
Latina, inscritos em 29 equipes. A edição
de 2020 precisou ser adiada devido à
pandemia da SARS-CoV-2, que causa a
COVID-19. No ano de 2021 tivemos o
DUNA², edição unificada e que marcou a
retomada do evento.

Criado em 2013, o evento ganhou relevância nacional e é uma
das mais importantes competição de Engenharia Naval do
Brasil e a maior de modelos de rebocadores em escala das
Américas do Sul e Central.
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SOBRE O EVENTO
O evento ocorrerá nos dias 31/ago e 01, 02, 03/set e
contará com mais de 200 participantes de equipes
competidoras.
O Evento DUNA têm duração de 4
dias e conta com uma média de 25
equipes participantes sendo que cada
uma pode conter até 10 integrantes.
É composta por Provas de Força,
Bollard Pull, Manobrabilidade, Corrida
e Cabo de Guerra distribuídas nos
períodos da manhã e tarde.
O evento é aberto ao público e têm
acesso gratuito. Acontece no lago da
Expoville na cidade de Joinville, Santa
Catarina.

Para mais informações sobre o Evento DUNA, venha
nos conhecer nos nossas mídias sociais.

@oficialDUNA
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MÍDIAS SOCIAIS
O público-alvo do evento são estudantes de engenharia e entusiastas da
área. O evento possui um Site Oficial, uma página no Facebook e um perfil
no Instagram para se comunicar com os participantes e público geral.
O site é onde são divulgados o edital do evento e o regulamento de provas,
além de todos os documentos para inscrição. Oferece também uma descrição
do projeto, um espaço para o envio de mensagens e um histórico e resultados
de edições anteriores

+3000

Seguidores no Facebook

oficialduna.com

+1200

Seguidores no Instagram

Na imprensa local, o DUNA já
ganhou
espaço
em
jornais
impressos como o Notícias do Dia, e
chegou a estampar a capa do
Jornal A Notícia. Na televisão, já
teve espaço no jornal SBT MeioDia, no jornal
do Meio-Dia na
Record e no Bom Dia Santa
Catarina da NSC.
Publicações de renome na área
naval, como a Revista Náutica,
também fizeram publicações a
respeito do evento.
The first step to creating an
effective project plan is to set a
baseline. The baseline is the
foundation on which the other
project elements will be built on.
This must include a scope
statement.
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TIPOS DE APOIO
Os apoios podem ser na forma de materiais para a realização do evento,
financeiro, alimentação das equipes competidoras e organização, quaisquer
formas de apoios serão bem-vindas
Todos os apoiadores serão divulgados nas redes sociais e terão sua logo
estampada nas camisetas que os membros da organização utilizam durante o
evento e no Banner exposto na área de prova.

Mesas e cadeiras

Alimentação

O evento conta com cerca de 200
participantes e é disponibilizado
para cada equipe um estande
composto por 10 cadeiras e 2 mesas.

Materiais gráficos
Durante o evento são utilizados
materiais gráficos como banner,
folder, e adesivos. Também são
utilizadas fitas Silvertape, canetas
permanentes e esferográficas e
abraçadeiras de nylon.

Infraestrutura
evento

de

Para a realização da competição,
são
necessários
os
seguintes
materiais: canos e conexões de PVC,
tintas spray, corrente de sinalização,
rede elástica aranha, bolas de vinil,
cordas,
separadores
de
fila,
cronômetros de mão e de LED,
sensores de movimento para maior
precisão nos resultados das provas.

Hotéis
Descontos e cortesias em estadias
para os membros das equipes
competidoras.
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É disponibilizado o almoço aos 15
integrantes da organização, todos
os 4 dias do evento. É almejado
ofertar um coffee-break diário
para os integrantes das equipes
competidoras e organização.

Bebidas

Durante
todo
o
evento
é
disponibilizado água e gelo aos
membros
das
equipes
e
organização.

Premiação
As equipes recebem troféus de
colocação geral e para o melhor
desempenho de cada prova.
Os primeiros lugares gerais e os
vencedores
de
cada
prova
recebem prêmios como: refeições,
vale-compras, brindes, ingressos,
entre outros.

Happy hour e Festas

Todos os dias, após o evento, são
realizados happy hours, festas e
momentos de integração. São
desejadas parcerias, ingressos,
brindes ou descontos.
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