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Introdução: Tendo em vista a pesada carga horária bem como o conteúdo intrínseco de cada 
disciplina da graduação e a escassez, para não dizer a não existência de atividades recreativas 
que visem à integração entre os alunos dentro da Universidade, fato que impõe muito stress, o 
grupo PET decidiu organizar o GP FEG de rolimã, para promover a união, a disputa sadia e alegre 
e o desenvolvimento dos conceitos de engenharia aplicada. Esta atividade começou a ser 
realizada no ano de 2010, sendo aberta apenas para a graduação, tendo uma adesão satisfatória e 
um grande sucesso, fato que levou o grupo a continuar e ampliar a atividade para o ano de 2011, 
possibilitando a participação da comunidade local, principalmente para a população ter acesso aos 
princípios básicos que a engenharia oferece. Objetivos: O Grande Prêmio de Rolimã tem como 
objetivo principal o contato direto entre grupo PET/FEG com a comunidade local, proporcionando-
os lazer, aprendizado e diversão, além do crescimento do grupo em relação à organização de 
grandes projetos. Métodos: A atividade contou com o aluno Raphael Polydoro como coordenador 
geral, que dividiu o grupo em equipes com determinadas funções. A aluna Laís Yumi ficou 
responsável pela infraestrutura do evento, o aluno Fellipe Sartori pelo marketing do evento, o aluno 
Leonardo Cândido pela organização do evento e o aluno Renato Gonçalves pela parte técnica do 
evento. Cada um dos setores contou com a colaboração dos demais membros do grupo.O evento 
contou com uma razoável torcida por parte da população, além de nove equipes que participaram 
de uma tomada de tempo classificatória, na qual as três melhores foram classificadas para as 
semifinais diretamente. As seis restantes participaram de um sistema de corridas em duplas, onde 
o vencedor era classificado para a semifinal. Depois de realizada toda esta classificação de 
equipes, uma final contando com as três vencedoras de cada semifinal foram realizadas, definindo 
então o campeão do GP de Rolimã. A equipe campeã foi premiada com um troféu e uma corrida de 
kart oferecida por um dos patrocinadores do evento. Houve premiações para o segundo e terceiro 
lugares, bem como para o melhor design. Resultados: Com este evento, os participantes puderam 
colocar em prática conhecimentos básicos adquiridos no curso de engenharia, além da diversão e 
integração proporcionadas pelo GP de Rolimã à sociedade. Prova disso foi a presença da TV 
VANGUARDA (Filial Regional da REDE GLOBO DE TELEVISÕES) que gerou uma repercussão 
positiva na região e contribuiu para aumentar a visibilidade do grupo PET-EM de Guaratinguetá na 
comunidade. Segue o link da reportagem: http://www.vnews.com.br/noticia.php?id=96172 
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