REGULAMENTO - DRONE ACADEMY - INVENTUM 2019
O que é a Drone Academy ?
A Drone Academy é um programa de transferência de conhecimento que considera o
drone como uma verdadeira plataforma, podendo ser utilizado para o ensino de
diversas disciplinas, entre elas, engenharias (elétrica, aeronáutica, mecânica), design,
legislação, ciência da computação, entre outras.
Ela engloba tanto os Treinamentos, quanto os Kits e Ferramentas que compõem a
infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos participantes.
O objetivo é capacitar os envolvidos da maneira mais completa possível, possibilitando
uma aplicação direta e prática dos conhecimentos.

Módulos dos Treinamentos

A Drone Academy para Pato Branco está estruturada em 3 módulos:
1. Módulo Introdutório
2. Plataforma Base
3. Especialização
O objetivo do programa é que os multiplicadores estejam preparados para treinar os
estudantes tanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio (compreendendo a
faixa etária de 10 a 17 anos), nas diferentes Competências, Habilidades e Atitudes que
norteiam os drones.

Cada módulo possui uma carga horária de 16 horas.
Dos critérios para participação
Para que o multiplicador possa estar preparado para formar os estudantes e estes
participarem da COPA D.O.M da melhor maneira, é necessário estar presente nos 3

módulos de formação. Os módulos são complementares e estão dispostos na forma de
um aprendizado acumulativo. Não participar de um dos módulos, prejudicará a
formação do multiplicador e, portanto, este não estará apto a formar os demais
estudantes.
Para ser considerado um multiplicador, o candidato deve ser professor(a) da instituição
de ensino ou um estudante universitário declaradamente representante da instituição.

Das inscrições
As inscrições para fazer parte do programa de ensino DRONE ACADEMY estarão
disponíveis entre os dias 31 de Agosto de 2019 e 10 de Julho de 2019, no site específico
do evento (http://www.copadom.com.br)
Informações adicionais
Para
informações
adicionais,
copadom@dronelab.com.br
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