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Concurso Projetos PV*SOL 

I Fórum Brasileiro do Software PV*SOL - Regulamento 

 

No dia 20/03/2020 ocorrerá no Rio de Janeiro o I Fórum Brasileiro do Software  PV*SOL. 
Selecionaremos projetos desenvolvidos no PV*SOL para serem apresentados por seus 
projetistas, ilustrando o potencial do software e compartilhando conhecimento. Segue o 
regulamento para participar do concurso. 

1 Organizadora 

O concurso é organizado pela empresa Solarize Treinamentos Profissionais Ltda., CNPJ 
28.150.768/0001-60, sediada em Rua Paschoal Carlos Magno, 57, Rio de Janeiro. 

2 Participante 

Informe os dados abaixo: 

Nome: _________________________________, CPF: __________________________ 

Empresa: _______________________________, CNPJ: _________________________ 

E-mail: _______________________________ 

Telefone: ____________________________ 

Versão do software usada: ______________________ 

Nº de série da licença: _________________________________ 

3 Projeto 

Serão aceitos projetos elaborados no software PV*SOL premium, versão 2019 ou 2020.  

O participante assume a responsabilidade de respeitar a privacidade do cliente final, tornando 
o projeto anónimo ou enviando autorização de divulgação do projeto emitida pelo cliente final. 

Cada participante pode submeter um ou mais projetos.  

4 Seleção 

Os projetos a serem apresentados no evento serão selecionados conforme critérios subjetivos 
da organizadora, seguindo o objetivo de apresentar aos participantes um panorama amplo de 
aplicações do software. 

Serão levados em consideração critérios como originalidade e solução interessante de desafios, 
mas também a diversidade entre os projetos apresentados em porte, técnica de modelagem, 
tecnologia usada e região. A qualidade técnica e visual do projeto é primordial. 
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5 Apresentação 

O participante enviará o projeto em formato do software PV*SOL “.pvprj” junto com uma  breve 
descrição, elaborada em slides no formato “.ppt”, disponibilizados no site da organizadora.  

No evento, cada projeto selecionado terá 20 minutos para sua apresentação e mais 10 minutos 
para responder a perguntas do público. 

6 Prêmios e benefícios aos selecionados 

O participante selecionado terá direito a: 

1. Um convite VIP para o Fórum GD Sudeste; 
2. Um convite para participar do Fórum PV*SOL;  
3. Divulgação da logo da empresa como vencedora do concurso em matéria relativa ao 

fórum PV*SOL no blog do site da Solarize; e 
4.  uma das duas alternativas abaixo: 

• Um ano de atualização do software PV*SOL premium 

• Upgrade da sua licença do software para a versão 2020 

Os prêmios não serão convertidos em pecúnia em hipótese alguma.  

7 Datas 

Data limite para envio do projeto: 13/02 

Análise dos projetos e eventual solicitação de informações adicionais: até 18/02 

Divulgação dos projetos selecionados: até 20/02 

Dia do Fórum: 30/02 

8 Direitos de Imagem 

O participante selecionado cede direitos de imagem propria e do projeto enviado à organização.  

9 Custeio 

Eventuais custos com viagem, hospedagem ou alimentação ocorrerão por conta do participante.  

 

Eu, ___________________________, CPF _______________, reconheço e me submeto 
integralmente aos termos deste regulamento, sem questioná-los em qualquer instância. 

 

 

__________________________________                           __________________________________ 

Local, Data                                                                             Assinatura 


