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1
Modalidade Prática-Virtual - Apresentação Cronograma

Data(s)
21/03 a 05/06
Até 22/05
Até 22/05
05/06

16/06
20/06 a 01/08
17/10 a 21/10

Atividade
Período de Inscrições pelo Sistema Olimpo
Período de solicitação de cadastro de nova instituição de
ensino no Sistema Olimpo*
Período de solicitação de alteração de professor responsável
pelas inscrições*
Prazo para inscrição e emissão de Relatório de Inscrições
através do Sistema Olimpo
Prazo para envio do link do vídeo no Youtube, dos Termos
de Participação e Autorização de Uso de Imagem
e do Relatório de Inscrições emitido pelo Sistema Olimpo
através do Formulário de Confirmação**
Avaliação das equipes participantes da Etapa Classificatória
Etapa Nacional

* Atenção: Não serão aceitas solicitações de cadastro de nova instituição de
ensino no Sistema Olimpo e/ou de alteração de professor responsável para a Modalidade Prática-Virtual - Apresentação da edição da OBR-2022 após 22/05/2022.
** O FORMULÁRIO de CONFIRMAÇÃO - APRESENTAÇÃO ETAPA CLASSIFICATÓRIA da OBR-2022 está disponível no link https://forms.gle/tmRjXgAks1AeYMTz9.
O formulário só pode ser respondido após a emissão do Relatório de Inscrições no Sistema Olimpo. Não serão recebidos arquivos por e-mail. Atenção: Não serão aceitas
respostas ao FORMULÁRIO de CONFIRMAÇÃO - APRESENTAÇÃO ETAPA CLASSIFICATÓRIA da OBR-2022 após 16/06/2022.
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Prefácio

Este manual tem o objetivo de orientar a inscrição no evento da Modalidade PráticaVirtual APRESENTAÇÃO da edição da Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR-2022,
através do sistema Olimpo para professores, tutores e estudantes.
Neste documento descrevemos o passo a passo para acesso ao sistema, cadastro
do participante, vínculo a uma instituição, registro e gerenciamento da Inscrição de
estudantes.
Posteriormente ao registro, professores, tutores e estudantes, poderão utilizar os
diversos recursos do sistema como: gerenciamento das equipes, atribuição de modalidades, consulta a informações diversas (comunicados, certificados, manuais, relatórios estatísticos e outros).
Além deste manual, professores também deverão verificar os manuais de participação das modalidades e acompanhar os comunicados disponibilizados no site da
OBR, nas redes sociais da OBR (Facebook e Instagram) e os vídeos do canal da OBR
no YouTube.
Qualquer dúvida geral referente à Olimpíada Brasileira de Robótica deverá ser
encaminhada ao e-mail organizacao@obr.org.br. Também pode ser utilizado o Discord da RoboCup para entrar em contato com a organização através dos canais de
texto ou interagir com outros participantes. Pode-se também solicitar atendimento em
um canal de voz (Meet ou Discord) através de agendamento pelo e-mail organizacao@obr.org.br.
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Sistema Olimpo

O Sistema Olimpo é o primeiro sistema eletrônico desenvolvido no Brasil voltado
especialmente para o gerenciamento de Olimpíadas e Competições Científicas via
Web. O Olimpo foi desenvolvido em sua primeira versão pela Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR) com apoio do CNPq durante os anos de 2009 e 2010. Em 2011 ele
foi aprimorado pela Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), também com apoio do
CNPq, passando a atuar no suporte simultâneo a diversas competições e eventos.
O Sistema Olimpo funciona totalmente via Web, não é necessário nenhum tipo de
instalação no computador. É necessário somente um acesso à Internet.
Para o funcionamento correto do Sistema Olimpo, você deverá ter acesso a internet
e poderá utilizar qualquer navegador. Atenção para o navegador Internet Explorer, que
sua versão deve ser igual ou superior a 8.
O sistema pode apresentar problemas em navegadores de celular. Recomendamos sua utilização apenas em computadores.

3.1

Como acessar o Sistema Olimpo

As inscrições são feitas somente através do sistema Olimpo via internet. Caso
tenha alguma dificuldade para utilizar o sistema contate-nos pelo e-mail: organizacao@obr.org.br. O sistema Olimpo pode ser acessado de 2 (duas) formas:
1. Através do site da OBR: (menu: Inscrições); ou
2. Acesse diretamente o Sistema Olimpo.
Caso encontre dificuldades na utilização do Sistema Olimpo:
1. Verifique sua conexão à internet;
2. Utilize os navegadores Internet Explorer, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox;
3. Utilize uma janela anônima do navegador;
4. Envie um e-mail para organizacao@obr.org.br detalhando seu problema com
prints das telas.
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Cadastro Pessoal

O 1º passo para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica é fazer o cadastro
pessoal no Sistema Olimpo, para assim obter o usuário (e-mail) e a senha. Após o
cadastro, acesse o sistema Olimpo e então visualizará todos os recursos do Sistema
para se vincular a uma instituição de ensino, realizar a inscrição e submeter trabalhos.

3.2.1

Informações Gerais

1. Atenção: estudantes podem fazer o cadastro pessoal no sistema, mas não
podem fazer a inscrição na OBR, esta tarefa cabe ao(à) Professor(a)/Tutor(a)
responsável pelo estudante.
2. O CADASTRO NO SISTEMA OLIMPO DEVE SER ÚNICO E PESSOAL. Cada
participante (professor ou aluno) da OBR deve ter apenas 1 (um) cadastro no
sistema (com os dados de CPF e e-mail). Não é permitido excluir, transferir o
cadastro para outra pessoa ou utilizar o cadastro para uma instituição, pois o
histórico de participação, os certificados e documentos pessoais estão vinculados ao cadastro e a alteração dos dados ocasionará consequentemente a perda
do histórico e documentos.
3. Lembrando que uma vez criado o cadastro pessoal no sistema Olimpo, o mesmo
pode ser utilizado para as próximas edições da OBR ou em outros eventos que
o sistema Olimpo gerencie como a MNR e CBR.
4. ATENÇÃO: Ao se inscrever em um evento, você declara estar ciente de seu
Termo de Responsabilidade, de seus prazos, orientações e de seguir as recomendações presentes em cada edital em cada um de seus sites.

3.2.2

Como se Cadastrar

1. Na tela inicial do sistema Olimpo, clique no botão CADASTRE-SE, conforme
demonstra a Figura 3.1;
2. Informe o perfil do cadastro, clicando na opção desejada, conforme ilustra a Figura 3.2:
Professor: Se você é Tutor e/ou Técnico de uma equipe/grupo de estudantes
ou é Voluntário em um evento;
Aluno: Se você é Estudante e vai participar de um evento.
3. Os formulários de Professor ou Aluno requerem as mesmas informações, possuindo os mesmos campos de preenchimento. Preencha TODOS os campos do
formulário de cadastro corretamente, e clique no botão “Cadastrar” no final do
formulário.
4. Os campos indicados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório, mas
solicitamos que todos os campos sejam preenchidos. Digite as informações conforme o campo solicitado de forma completa.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Figura 3.1: Localização do botão de Cadastro no Sistema Olimpo.

Figura 3.2: Tipos de perfis no Sistema Olimpo: Professor (Tutor/Técnico/Voluntário) e
Aluno (Participante).

Olimpíada Brasileira de Robótica
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5. Não utilize abreviações, apelidos, acentuação, apóstrofes ou cê-cedilhas,
evite utilizar símbolos gráficos e caracteres como Apóstrofe pois não são
aceitos pelo Sistema Olimpo. Estes dados serão utilizados para geração de
certificados e demais documentos oficiais do evento.
6. O e-mail informado deve ser único e pessoal, sendo utilizado para acesso ao
sistema. Este e-mail será o principal contato com o evento. O cadastro pessoal
é único e a partir dele podem ser feitos inscrições em vários eventos (deste ano
e dos próximos anos). Atenção: Se o seu e-mail ou CPF já estiverem cadastrados, aparecerá a mensagem informando que ambos ou um deles está em uso.
Se for o caso, para cancelar o cadastramento, clique no botão “FECHAR X” (no
final do formulário), ou pressione o botão ESC, e solicite uma nova senha na tela
inicial – opção “Esqueceu a senha?”. Se o seu e-mail for do Hotmail/Outlook
pedimos que entre em contato diretamente conosco através do e-mail: organizacao@obr.org.br para solicitar a nova senha.
7. É DE RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR RESPONSÁVEL MANTER O
ENDEREÇO DE EMAIL CADASTRADO NO SISTEMA OLIMPO SEMPRE ATUALIZADO E ACOMPANHAR ESTE EMAIL. O e-mail cadastrado poderá ser utilizado para comunicação entre a organização e os participantes. Cabe ao professor verificar se seu e-mail cadastrado está recebendo os e-mails enviados
através do Sistema Olimpo, assim como acompanhar os comunicados disponíveis no site e nas redes sociais da OBR.
8. Após clicar no botão “Cadastrar” será a apresentada a tela informando que as
informações foram registradas corretamente e o cadastro está concluído.

3.3

Login - Já possuo Cadastro Pessoal

1. Execute o “LOGIN” no sistema informando Usuário (e-mail) e Senha na tela inicial, clicando no box / quadradinho ao lado do texto: “Não sou um robô” (apenas
1 vez), aguarde a confirmação da conclusão de verificação de segurança - check
em verde: (caso seja solicitado selecione as imagens), conforme ilustra a Figura
3.3. Por fim, clique no botão “Entrar”.
2. Para segurança no acesso ao sistema Olimpo foi implementado no ano de 2016
o sistema de validação de acesso reCaptcha. Se a validação não for respondida,
será dada a mensagem “Estou achando que você é um robô...”.
3. Dica: Caso não recorde sua senha, clique na opção “ESQUECEU A SENHA?” e
solicite uma nova senha. Se o seu e-mail for do Hotmail/Outlook pedimos que entre em contato diretamente conosco através do e-mail: organizacao@obr.org.br
para solicitar a nova senha.

3.3.1

Atualização de Cadastro Pessoal

1. Após acessar o Sistema Olimpo, localize o menu: Meus Dados e clique na
opção: Meu cadastro, conforme demonstra a Figura 3.4.
Olimpíada Brasileira de Robótica
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Figura 3.3: Processo de login no Sistema Olimpo.
2. Realize as alterações das informações desejadas, preencha o código de confirmação de edição e clique no botão “Salvar” no final do formulário.
3. É DE RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR RESPONSÁVEL MANTER O
ENDEREÇO DE EMAIL CADASTRADO NO SISTEMA OLIMPO SEMPRE ATUALIZADO E ACOMPANHAR ESTE EMAIL. O e-mail cadastrado poderá ser utilizado para comunicação entre a organização e os participantes. Cabe ao professor verificar se seu e-mail cadastrado está recebendo os e-mails enviados
através do Sistema Olimpo, assim como acompanhar os comunicados disponíveis no site e nas redes sociais da OBR.
4. Para inclusão da foto deve ser utilizado os browsers Internet Explorer, Edge ou
Mozilla Firefox, a foto solicitada no cadastro do sistema Olimpo é utilizada exclusivamente para emissão de crachá de acesso nos eventos presenciais da
Modalidade Prática – evento Nacional. A foto deve ser no formato .JPG e exibir
o rosto do participante sem óculos de sol ou qualquer acessório que dificulte o
reconhecimento do participante.
5. Após atualizar todos os dados, para participação nos eventos da OBR, os professores devem se vincular a, ao menos, uma instituição. Professores que já
possuem instituições vinculadas em seus perfis no Sistema Olimpo podem se
inscrever nas modalidades da OBR.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Figura 3.4: Atualização de dados pessoais no Sistema Olimpo.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Instituições de ensino

4.1

Como se vincular a uma instituição de ensino

Para se vincular a uma Instituição você já deve estar cadastrado no Olimpo.
1. Localize o menu lateral o item: Meus dados e clique na opção: Minhas instituições, clique no botão: Selecionar Instituição de Ensino na parte superior da
tela, conforme ilustra a Figura 4.1;
2. Pesquise e selecione a sua Instituição. Para pesquisar digite as informações
que você possui conforme os campos disponíveis e clique no botão “Pesquisar”,
conforme ilustra a Figura 4.2;
3. No formulário, não é necessário preencher todos os campos. Em geral, informar
apenas a cidade e uma parte significante do nome da sua escola é suficiente.
Se você souber o código INEP da sua instituição de ensino, informe APENAS
ele. Em seguida clique no botão Pesquisar para ver a lista do que encontramos
com os dados informados;
4. A próxima tela exibe todas as instituições cadastradas na base do sistema conforme o filtro informado, então localize a sua Instituição e clique no botão Vincular. Caso muitas instituições sejam retornadas, sugerimos retornas à etapa
anterior e utilizar informações mais específicas ou apenas o código INEP;
5. Após clicar no botão Vincular será a apresentada a tela informando que o vínculo foi realizado corretamente. Para sair desta tela, clique no botão OK, o sistema voltará para tela de Instituições. Dica: Se você realizou vínculo com a
Instituição errada, exclua a instituição clicando no X ao lado da instituição registrada incorretamente e após clique no botão Continuar e realize novamente este
passo a passo.
Atenção: Se você já participou de um evento no Sistema Olimpo em uma
edição anterior, NÃO EFETUE A EXCLUSÃO DESTA INSTITUIÇÃO. O registro
de participação está associado a instituição, e se for excluída esta associação
também é excluído o histórico de participação do professor/tutor e os estudantes
inscritos. Se o professor(a)/tutor(a) está atuando em uma nova instituição, deve
se vincular a nova instituição e registrar a participação no sistema com esta
13
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Figura 4.1: Acesso às Instituições de Ensino vinculadas ao perfil no Sistema Olimpo e
Seleção de Nova Instituição de Ensino.
nova instituição para a edição atual e somente após inscrever os estudantes
respectivos.

4.2

Equipes de Garagem

Desde a edição 2018 é permitida a participação de "Equipe de Garagem", ou seja,
equipe que possui um tutor não formalmente ligado a uma instituição de ensino. Os
componentes da equipe (estudantes) devem estar frequentando instituições de ensino
regularmente e respeitar todas as regras sobre composição e participação de equipes
da OBR.
O procedimento de vínculo com uma instituição é obrigatório. Logo, o tutor deverá
se vincular a instituição já cadastrada no Sistema Olimpo com o nome: Equipe de
GARAGEM (Sem identificação de Instituição de Ensino).
Atenção: a instituição Equipe de GARAGEM (Sem identificação de Instituição
de Ensino) já existe no Sistema Olimpo. O procedimento de vínculo com instituição
está descrito neste manual na seção 4.1.
O vínculo à instituição “Equipe de GARAGEM (Sem identificação de Instituição de
Ensino)” possibilita participação nos eventos:
• Modalidade Prática Presencial. Nome do evento no Sistema Olimpo: OBR PR –
Olimpíada Brasileira de Robótica – PRÁTICA – 2022;
• Modalidade Prática Virtual-Simulação. Nome do evento no Sistema Olimpo:
OBR SI – Olimpíada Brasileira de Robótica – PRÁTICA VIRTUAL SIMULAÇÃO
– 2022;
• Modalidade Prática Virtual-Apresentação. Nome do evento no Sistema Olimpo:
OBR PR AP – Olimpíada Brasileira de Robótica – PRÁTICA VIRTUAL APRESENTAÇÃO – 2022.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Figura 4.2: Formulário de busca de Instituições de Ensino no Sistema Olimpo.

4.3

Cadastrar nova instituição de ensino

Se, após várias tentativas de busca/filtro sem sucesso seguindo os procedimentos
descritos na seção 4.1, você pode solicitar cadastro de uma nova instituição, seguindo
os seguintes passos:
1. Passo 1: Clique no botão: Voltar na tela das instituições filtradas e novamente
na tela principal - Instituições, clique no botão Solicitar Cadastro de Nova Instituição. Atenção: O sistema Olimpo já possui uma completa base de dados de
Instituições de Ensino (base: INEP), somente solicite o cadastramento de uma
nova Instituição após pesquisar cuidadosamente;
2. Passo 2: Preencha o formulário de solicitação de adição de Instituição com todas
as informações solicitadas e clique no botão Enviar;
3. Não utilize abreviações, apelidos, acentuação, apóstrofes ou cê-cedilhas,
evite utilizar símbolos gráficos e caracteres como Apóstrofe pois não são
aceitos pelo Sistema Olimpo. Estes dados serão utilizados para geração de
certificados e demais documentos oficiais do evento;
4. Aguarde a análise e ativação da solicitação no sistema, após realize os passos
para vincular a sua Instituição. O prazo de análise e ativação é 2 dias úteis;

4.4

Dúvidas frequentes

1. Posso ter vínculo com mais de uma instituição? Sim. Você pode criar vínculos com mais de uma instituição, basta realizar o mesmo procedimento descrito
na seção 4.1 para cada nova instituição de ensino.
Olimpíada Brasileira de Robótica
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Figura 4.3: Formulário de cadastro de Instituições de Ensino no Sistema Olimpo.
2. Não tenho mais vínculo com a instituição que atuei na edição anterior da
OBR, é necessário excluir o registro? Não. No sistema Olimpo não é permitido a exclusão do vínculo de participantes com a instituição, pois o registro de
participação está associado a instituição, e se for excluída esta associação também é excluído o histórico de participação do professor/tutor e estudantes. Se
o professor(a)/tutor(a) está atuando em uma nova instituição, deve se vincular a
nova instituição e registrar a participação no sistema com esta nova instituição
para a edição atual e somente após inscrever os estudantes respectivos.
3. É possível inscrever alunos de instituições diferentes com minha instituição? Sim. É possível inscrever alunos de instituições diferentes com a sua
instituição, desde que sejam seguidos os parâmetros:
MODALIDADE TEÓRICA (OBR-TE): Os estudantes podem participar da
Modalidade Teórica por outra instituição que não a sua de origem, desde que
tenha permissão de sua escola de origem para tal (autorização formal da instituição de origem, com cópias para o aluno e para a instituição de participação).
MODALIDADE PRÁTICA (OBR-PR): Aceitam-se estudantes de escolas diferentes em uma única equipe, desde que o aluno autorize sua participação por
outra instituição que não a sua (Equipe de Garagem ou instituição diferente).
4. Como atualizar os dados cadastrais da minha instituição? Somente a secretaria da Organização Nacional pode atualizar os dados das instituições. Para
solicitar a alteração, envie os dados completos da instituição indicando as informações que deseja que sejam alterados para o e-mail: organizacao@obr.org.br
e aguarde a confirmação da alteração.

Olimpíada Brasileira de Robótica

16

5
Condições Obrigatórias para Registro e
Inscrição

5.1

Professores

O Professor/Tutor é o responsável por se registrar e inscrever os estudantes na(s)
Modalidade(s) de sua responsabilidade. Podem participar da OBR como Professores/Tutores:
1. Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos preferencialmente vinculados a
instituição de ensino ou a ONGs com fins educacionais;

5.2

Alunos

Podem participar da OBR:
1. Estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio e Técnico
de até 19 anos de idade no ano da edição;
2. Não estão aptos a participar estudantes com mais de 19 anos de idade no ano
da edição OU que estejam cursando / tenham sido aceitos em qualquer curso
superior no ano da edição;
3. Estudantes podem fazer SOMENTE o cadastro pessoal no sistema, mas não
podem fazer a inscrição na OBR. O(A) Professor(a)/Tutor(a) responsável pelo
estudante deve seguir todos os passos descritos;
4. O estudante deve ter somente 1 (um) professor(a)/tutor(a) responsável por sua
inscrição no sistema OLIMPO em cada Modalidade, ou seja, somente um(a)
único(a) professor(a)/tutor(a) será responsável pelo gerenciamento da inscrição
do estudante em uma mesma Modalidade.
Estudantes que participarão em mais de uma Modalidade da OBR sob responsabilidade do mesmo professor devem ser inscritos pelo professor em ambos
os eventos.
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6
A Modalidade Prática-Virtual - Apresentação

A Modalidade Prática-Virtual - Apresentação será realizada de forma remota. Os
estudantes apresentam, em vídeo de até 05 minutos, um projeto desenvolvido por eles
e que se relaciona com robôs seguidores de linha a uma das seguintes categorias: i)
Maker; ii) Inovação; iii) Programação; iv) Trabalho em Equipe; v) Modelagem Virtual;
vi) Responsabilidade Social e Divulgação Científica.
As equipes serão compostas de 2 a 4 estudantes, mais um professor ou técnico.
Todos os estudantes devem pertencer a um, e somente um, dos níveis:
• Nível 0: Para estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Participam da
etapa classificatória, podendo chegar a Etapa Nacional Virtual;
• Nível 1: Para estudantes do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Participam da
etapa classificatória, podendo chegar a Etapa Nacional Virtual;
• Nível 2: Para estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio
ou Ensino Técnico. Participam da etapa classificatória, podendo chegar a Etapa
Nacional Virtual.
O Manual de Regras e Instruções da Modalidade Prática-Virtual - Apresentação
estará disponível no site da OBR. É DE RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR
RESPONSÁVEL ACOMPANHAR O SITE DA OBR E ORIENTAR OS ALUNOS COM
RELAÇÃO ÀS REGRAS E PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO MANUAL.

6.1

Etapas da Modalidade Prática-Virtual - Apresentação

Na Modalidade Prática-Virtual - Apresentação, as seguintes etapas são de responsabilidade do professor responsável:
1. Inscrição: registro dos estudantes, atribuição de nível e emissão de Relatório
de Inscrições dentro do prazo estabelecido;
2. Preenchimento de Termos de Participação: os Termos de Participação e Autorização do Uso de Imagem (modelo disponível no site da OBR) devem ser
preenchidos e ;
18
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3. Envio de documentação: envio do link do vídeo de participação em formato
curto e dos Termos de Participação e Autorização do Uso de Imagem devidamente assinados, através do FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO (mais informações na Subseção 7.2.3);
4. Participação: acompanhamento da equipe no dia da competição, dentro do
prazo estabelecido.
Atenção: O não cumprimento de qualquer passo em qualquer etapa acarretará na desclassificação dos alunos e suas participações na Modalidade não
serão consideradas.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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7
Inscrição na Modalidade Prática-Virtual Apresentação

7.1

Professores

Para participar da OBR, o professor responsável deve se registrar e inscrever seus
alunos no(s) evento(s) através do sistema Olimpo:
1. Atenção: estudantes podem fazer SOMENTE o cadastro pessoal no Sistema
Olimpo, mas não podem fazer a inscrição na OBR. A inscrição dos estudantes é
uma tarefa que cabe ao Professor(a)/Tutor(a) responsável;
2. O professor responsável deve estar cadastrado e vinculado a uma Instituição.
Os estudantes devem ser registrados nas instituições de ensino vinculadas no
perfil do professor no Sistema Olimpo;
3. E-mail de Confirmação: Será enviado, através do e-mail cadastrado no sistema, a confirmação do registro de participação no evento. Pedimos que verifique sua caixa de entrada para confirmar o recebimento dos e-mails;
É DE RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR RESPONSÁVEL MANTER O
ENDEREÇO DE EMAIL CADASTRADO NO SISTEMA OLIMPO SEMPRE ATUALIZADO E ACOMPANHAR ESTE EMAIL. O e-mail cadastrado poderá ser utilizado para comunicação entre a organização e os participantes. Cabe ao professor verificar se seu e-mail cadastrado está recebendo os e-mails enviados
através do Sistema Olimpo, assim como acompanhar os comunicados disponíveis no site e nas redes sociais da OBR.
4. Não é necessário realizar um novo cadastro pessoal no Sistema Olimpo. A cada
nova edição do evento (novo ano), para os professores/tutores que já participaram em outras edições da OBR, estes devem novamente se registrar na edição
vigente do evento e inscrever os estudantes que estão sob sua responsabilidade
neste ano e utilizar os cadastros pessoais já existentes devido a participação em
outras edições ou criar cadastros novos para estudantes que estão participando
pela 1ª vez no evento.
O Professor(a)/Tutor(a) responsável pelo(s) estudante(s) deve seguir todos os passos descritos:
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1. Fazer seu cadastro pessoal no Sistema Olimpo (professor);
2. Vincular-se a pelo menos a 1 (uma) Instituição;
3. Localizar o menu lateral e clique na opção “Eventos” e registrar participação
no(s) evento(s) da(s) categoria(s) em que os estudantes irão participar. Na área
ao lado do menu serão exibidos todos os eventos disponíveis para sua participação, localize OBR da Modalidade, Nível e do ano vigente e clique no botão
“Participar”, conforme ilustra a Figura 7.1;
OBR PR AP – Olimpíada Brasileira de Robótica – PRÁTICA-VIRTUAL APRESENTAÇÃO - 2022;
4. Indique a instituição que você irá representar na OBR;
Por padrão da OBR, todas as correspondências são enviadas ao endereço
da instituição cadastrado no Sistema Olimpo. O campo de preferência de envio
de correspondências não é verificado pela equipe responsável pelo envio das
medalhas.
5. Leia com atenção o Termo de Compromisso de Participação disponível clicando
no texto “visualizar”. Confirme a leitura e concordância com o Termo clicando no
box. Após, clique no botão “Confirmar”.
Atenção: As Modalidades Práticas PRESENCIAL, SIMULAÇÃO e APRESENTAÇÃO possuem eventos diferentes no Sistema Olimpo. Para a Modalidade
Prática-Virtual APRESENTAÇÃO, o nome do evento no Sistema Olimpo é OBR PR
AP – Olimpíada Brasileira de Robótica – PRÁTICA-VIRTUAL APRESENTAÇÃO –
2022.
Verifique as regras para participar da OBR – Mod. Prática nos Manuais disponibilizados.

7.2

Alunos

Para participação dos alunos na modalidade, é necessário que o professor responsável efetue a inscrição dos estudantes no evento (modalidade) e na instituição
respectiva, atribuindo o nível em que os estudantes participarão nesta modalidade.

7.2.1

Cadastro de alunos

Para gerenciar a inscrição dos estudantes, o professor/tutor já deve ter feito sua
inscrição na Modalidade Prática-Virtual APRESENTAÇÃO através no menu Eventos.
Após o professor responsável se inscrever no evento, deve acessar a guia Minhas
participações na barra lateral. Na área ao lado do menu serão exibidas as suas
participações, localize o evento “OBR PR AP - Olimpíada Brasileira de Robótica –
PRÁTICA-VIRTUAL APRESENTAÇÃO – 2022” e instituição de ensino respectiva e
clique no botão Gerenciar Inscrições, conforme ilustra a Figura 7.2.
Caso não possua esta participação registrada, efetue os passos descritos na Seção 7.1.
Inscreva os estudantes seguindo os passos:
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Figura 7.1: Processo de Inscrição no evento Modalidade Prática-Virtual - APRESENTAÇÃO no Sistema Olimpo (Professor).
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1. Clique no botão Novo participante, conforme ilustra a Figura 7.3;
2. Se o estudante já possui o cadastro pessoal registrado (devido a ter participado
em edições anteriores ou ter feito seu próprio cadastro):
- Digite no campo Nome apenas o nome completo do estudante e aguarde
alguns instantes. Não utilize: abreviações, apelidos ou qualquer tipo de acentuação, apóstrofe, cê-cedilha ou outros caracteres especiais;
- O sistema apresentará o nome do aluno em uma caixa de seleção abaixo
do campo Nome, conforme ilustra a Figura 7.4. Selecione o nome do aluno;
- O sistema importará todos os dados já registrados no sistema. Sempre
verifique se os dados importados dos estudantes estão completos e corretos.
Normalmente informações como a Escolaridade e Curso atual devem ser atualizadas;
- Atenção: caso o nome de um aluno seja comum no Sistema Olimpo, vários
homônimos serão demonstrados abaixo do campo Nome, dificultando a localização do estudante dentre demais perfis, conforme ilustra a Figura 7.4. Pedimos
que, neste caso, envie um e-mail para organizacao@obr.org.br solicitando a alteração do nome do aluno para um nome com algum diferencial (Ex.: sigla do
estado ou da escola).
3. Se o estudante ainda não possui cadastro no Sistema Olimpo:
- Preencha o formulário de cadastro do estudante com as informações solicitadas de forma completa. Estes dados serão utilizados nos documentos oficiais
do evento. Não utilize: abreviações, apelidos ou qualquer tipo de acentuação,
apóstrofe, cê-cedilha ou outros caracteres especiais;
- O endereço de e-mail deve ser único e pessoal, pois é utilizado como LOGIN no Sistema Olimpo. Assim, não podem ser utilizados e-mails iguais para
mais de um usuário (estudantes e professores - vide Seção 3.2). Se o estudante
não possui um endereço de e-mail deixe o campo em branco.
- É necessário informar a LOCALIDADE do estudante (país, estado e cidade).
Em Residência, selecione Brasil. Ao selecionar Brasil, são demonstradas outras
duas caixas: Estado e Cidade. Ambas também tem que ser selecionadas.
4. - Clique no botão “Salvar” e aparecerá uma tela informando que a adição foi
realizada corretamente.

7.2.2

Criação de Equipes (Grupos)

A competição é efetuada em EQUIPES (GRUPOS) formadas de 2 a 4 estudantes,
mais 1 professor(a)/técnico(a). Cada estudante pode ser inscrito(a) em uma única
equipe em uma mesma modalidade.
Passos para criar as equipes participantes:
1. Clique no botão Grupos, conforme ilustra a Figura 7.5;
2. Clique no botão Adicionar grupo, conforme ilustra a Figura 7.5;
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Figura 7.2: Processo de Gerenciamento de Inscrições de Alunos no evento Modalidade Prática-Virtual Apresentação no Sistema Olimpo.

Figura 7.3: Processo de Inserção de Novo Participante (Aluno) no evento Modalidade
Prática-Virtual Apresentação no Sistema Olimpo.
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Figura 7.4: Ilustração de caixa de seleção abaixo do campo Nome após pesquisa de
nome de aluno e de perfis duplicados (Homônimos) no Sistema Olimpo.
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3. Digite o nome da equipe (obrigatório). Somente serão aceitos nomes iniciados
por letras, sem acentuações e caracteres especiais. Opcionamente, pode-se
adicionar um link para a página da equipe. Clique no botão Confirmar, conforme
ilustra a Figura 7.5;
4. Não é permitido registrar o mesmo nome de equipe para 2 (duas) equipes diferentes na mesma instituição;
5. A instituição que a equipe representa é a mesma do professor/tutor que registrou
a equipe;
6. Após a criação dos nomes dos grupos, clique no botão “Voltar”, para retornar
para a tela Gerenciar Inscrições.
Atenção: enquanto a EQUIPE (GRUPO) não for criada, não será possível atribuir NÍVEL e MODALIDADE aos alunos (obrigatório para concluir a inscrição).

7.2.3

Inscrição de alunos

Para inscrição dos alunos na modalidade, é necessário que o professor responsável atribua a MODALIDADE e NÍVEL para cada estudante inserido em sua participação
respectiva no evento (OBRIGATÓRIO).
Regras Gerais
1. A atribuição/indicação da MODALIDADE e Nível para o estudante é OBRIGATÓRIA, se o estudante não tiver as informações NÃO está inscrito na OBR;
2. Não há limite de quantidade de inscrições de Alunos por Professor/Tutor e/ou
Instituição, apenas há limites na formação de EQUIPES (GRUPOS);
3. Cada EQUIPE (GRUPO) deve possuir de 2 a 4 estudantes (OBRIGATÓRIO);
4. A equipe pode ter estudantes com diferentes escolaridades, considerando o limite de escolaridade de cada nível;
5. A equipe pode ter estudantes de escolas diferentes, desde que o estudante autorize sua participação por outra escola que não a sua;
6. Cada estudante só pode fazer parte de uma equipe, e uma equipe somente pode
ser registrada em um nível, logo os estudantes podem participar em APENAS
UM dos níveis da Modalidade (1 ou 2) e em uma única equipe;
7. Não é permitido realizar alterações no cadastro dos estudantes após a data de
encerramento das inscrições.
Passos para atribuir Modalidade, Categoria e Nível para os estudantes:
1. Selecione os estudantes de uma equipe clicando no box indicado na Figura 7.6
(a);
2. Clique no botão Atribuir Modalidade, conforme ilustra a Figura 7.6 (a);
Olimpíada Brasileira de Robótica
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Figura 7.5: Processo de criação de equipe para o evento Modalidade Prática-Virtual
APRESENTAÇÃO no Sistema Olimpo.
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3. Clique na modalidade escolhida na opção Em Grupo para a Modalidade PráticaVirtual - APRESENTAÇÃO indicando o Nível e Categoria que o estudante participará, de acordo com os parâmetros estabelecidos, e selecione a equipe de
participação, conforme ilustra a Figura 7.6(b);
As equipes serão compostas de 2 a 4 estudantes, mais um professor ou
técnico. Todos os estudantes devem pertencer a um, e somente um, nível e
uma, e somente uma, das categorias: i) Maker; ii) Inovação; iii) Programação;
iv) Trabalho em Equipe; v) Modelagem Virtual; vi) Responsabilidade Social e
Divulgação Científica;
A Categoria deve ser escolhida conforme a descrição no Manual de Regras
e Instruções da Modalidade Prática Virtual – Apresentação. Consulte as categorias disponíveis na edição vigente, o formato e as informações de como
devem ser submetidos os vídeos em cada categoria no site da OBR: http:
//www.obr.org.br/manuais/OBR2022_MP_ManualRegrasAPEstadual.pdf.
4. Clique no botão: Confirmar que aparecerá na parte inferior da tela, quando a
informação da modalidade, categoria e nível for registrada corretamente.
5. Emita o relatório de Inscrição dos Estudantes, clicando no botão Relatório Inscrições, conforme ilustra a Figura 7.7;
A emissão do Relatório de Inscrições é uma etapa obrigatória para efetivação da participação dos alunos na modalidade;
Caso o professor participe da modalidade com mais de uma instituição, deverá emitir os Relatórios de Inscrições para cada instituição;
ATENÇÃO: Qualquer suporte solicitado à organização deverá ter o Relatório
de Inscrições enviado em anexo;
Dicas para produção do vídeo de participação da equipe
Recomendamos seguir algumas dicas para que o vídeo da sua equipe fique com
boa qualidade e não prejudique a apresentação do seu projeto:
1. Escolha um ambiente tranquilo, com boa iluminação e pouco ruído externo;
2. Prefira gravar em um fundo neutro - como uma parede, por exemplo. Neste caso,
manter um espaço de um metro entre a parede e a equipe, e evite usar roupas
da mesma cor do fundo;
3. Evite gravar com uma janela ou ponto de luz ao fundo, pois a imagem pode ficar
prejudicada;
4. Utilize uma mesa para apoiar o robô ou o projeto. Assim, é possível ver o robô
com mais clareza e os integrantes da equipe terão as mãos livres para poder
realizar demonstrações, caso seja necessário;
5. Grave sempre com o celular deitado.
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Passos para enviar o link do vídeo no Youtube e os Termos de Participação e
Autorização do Uso de Imagem:
1. Acesse o FORMULÁRIO de CONFIRMAÇÃO - APRESENTAÇÃO ETAPA CLASSIFICATÓRIA da OBR-2022, disponível no link https://forms.gle/tmRjXgAks1AeYMTz9;
Atenção: o Formulário de Confirmação deve ser respondido apenas após a
emissão do Relatório de Inscrições.
2. Preencha o Formulário com todas as informações solicitadas;
O link do vídeo disponibilizado no YouTube deverá ser informado no Formulário disponível no link https://forms.gle/tmRjXgAks1AeYMTz9. O link do vídeo
deve estar em formato curto. No link do YouTube, clicar com o botão direito sobre
o vídeo e selecionar "Copiar URL do vídeo".
3. Os TERMOS DE PARTICIPAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM, devidamente assinados (OBRIGATORIO), devem ser enviados no Formulário disponível no link https://forms.gle/tmRjXgAks1AeYMTz9. NÃO SERÃO RECEBIDOS ARQUIVOS POR EMAIL;
Envie pelo Formulário o(s) termo(s) assinados pelo professor/técnico, pelos
alunos ou responsáveis (se alunos forem menores de idade) e pelo diretor da
instituição. TODAS as assinaturas são OBRIGATORIAS. A única exceção referese a assinatura do diretor por Equipes de Garagem.
4. Envie o Relatório de Inscrições emitido através do Sistema Olimpo em formato
PDF, constando os nomes dos alunos inscritos na equipe, em um único arquivo
com até 1MB;
5. Caso um arquivo ultrapasse o Tamanho Máximo para envio, recomendamos a
utilização de um compressor de PDF online e gratuito para diminuir o tamanho
do arquivo.
ATENÇÃO: Somente são considerados como inscritos alunos que constam em um
Relatório de Inscrições e que o professor responsável enviou corretamente vídeo, Termos de Participação e Autorização do Uso de Imagem e Relatório de Inscrições pelo
FORMULÁRIO de CONFIRMAÇÃO - APRESENTAÇÃO ETAPA CLASSIFICATÓRIA
da OBR-2022, disponível no link https://forms.gle/tmRjXgAks1AeYMTz9.

Olimpíada Brasileira de Robótica

29

Modalidade Prática-Virtual - APRESENTAÇÃO

Manual de Inscrições

(a)

(b)
Figura 7.6: Processo de Atribuição de Categoria e Nível no evento Modalidade
Prática-Virtual - APRESENTAÇÃO no Sistema Olimpo.
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Figura 7.7: Processo de Emissão do Relatório de Inscrições (OBRIGATÓRIO) de uma
instituição para o evento Modalidade Prática-Virtual APRESENTAÇÃO no Sistema
Olimpo.
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Obs: Se o estudante for participar em mais de uma modalidade, este estudante deve ser registrado em ambos os eventos. A atribuição da Modalidade,
Categoria e Nível na inscrição do estudante é OBRIGATÓRIA. A inscrição de um
estudante só será aceita em uma modalidade após a emissão do Relatório de
Inscrições constando o nome deste aluno e seu nível.
Atenção: A inscrição na Modalidade Prática-Virtual Apresentação somente será
considerada se os alunos de uma equipe constam em um Relatório de Inscrições e se
o professor responsável pela equipe formada por estes alunos enviou corretamente
vídeo, Termos de Participação e Autorização do Uso de Imagem e Relatório de Inscrições pelo FORMULÁRIO de CONFIRMAÇÃO - APRESENTAÇÃO ETAPA CLASSIFICATÓRIA da OBR-2022, disponível no link https://forms.gle/tmRjXgAks1AeYMTz9.
O Sistema Olimpo, em determinados momentos, não reconhece caracteres especiais e acentuações. Por isso a OBR recomenda que não sejam utilizados caracteres
especiais e acentuações nos nomes de equipes, usuários e instituições. Caso algum
documento emitido via Sistema Olimpo (Relatório de Inscrições, Certificado etc) seja
emitido com caracteres inválidos (não reconhecidos), recomendamos que atualize a
página e emita novamente os documentos pelo Sistema Olimpo que os erros devem
ser corrigidos. Se tiver novamente esse erro, efetue a atualização da página e emissão
do documento novamente. Após algumas tentativas o erro normalmente é corrigido.
Se o erro persistir, nos contate por e-mail organizacao@obr.org.br.

7.2.4

Atualização de dados de alunos

Para atualizar os dados cadastrais dos estudantes já registrados em seu perfil:
1. Acesse na área de Minhas Participações > Gerenciar Inscrições;
2. Edite o perfil do estudante clicando no quadradinho de edição ao lado direito do
nome de cada estudante;
3. Altere manualmente os dados do cadastro, nos campos desejados, e clique no
botão Salvar;
4. Atenção: Os dados de cadastro desatualizados podem gerar erros para o registro da modalidade, na definição das premiações e na geração de certificados.
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Dúvidas frequentes

• O que é a OBR? Acesse aqui
• Quais as modalidades da OBR? A OBR-2022 será formada pelas modalidades:
Modalidade Teórica (Níveis 0 a 4); Modalidade Teórica (Nível 5); Modalidade
Prática Presencial; Modalidade Prática-Virtual Simulação; Modalidade PráticaVirtual Apresentação.
• Quais os custos de participação? A OBR é uma iniciativa pública, gratuita e
sem fins lucrativos. Não há qualquer tipo de taxa ou custo para participação.
• Quem pode participar da OBR? A OBR destina-se a todos os estudantes de
escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico em todo
o território nacional, os estudantes competidores devem ter no máximo 19 anos
no ano de participação.
• Onde eu posso encontrar o Cartaz oficial do evento para impressão e as
Logomarcas? Acesse aqui
• Revista Mundo Robótica (Gratuita): Com dicas, explica regras, traz reportagens interessantes para que os estudantes do Brasil possam se divertir com a
Robótica. Acesse aqui
• O estudante pode participar de mais de uma Modalidade da OBR (Prática, Prática-Virtual Simulação, Prática-Virtual Simulação e Teórica) em uma
mesma edição do evento? SIM. Para esta situação, o procedimento de inscrição de alunos deve ser repetido para cada Modalidade conforme o procedimento
específico de inscrição em cada um dos Manuais de inscrição disponíveis.
• Quais informações devo enviar ao mandar um email de dúvidas para a organização geral da OBR? Antes de enviar um e-mail à Organização Geral,
verifique se sua dúvida já não está respondida na lista de Perguntas Frequentes,
no material disponível no menu da Modalidade Teórica ou no material disponível
no menu da Modalidade Prática. Se a dúvida/solicitação ainda persistir, envie o
e-mail para organizacao@obr.org.br com as seguintes informações:
- Dados do perfil no Sistema Olimpo: Nome completo; E-mail de cadastro no
Sistema Olimpo; CPF; Data de nascimento; Cidade e estado;
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- Se a dúvida é sobre Inscrições, qual a modalidade;
- Se sua dúvida/solicitação for com respeito a estudantes sob sua tutela:
Nome completo, data de nascimento, CPF e curso atual dos estudantes;
- Se sua dúvida/solicitação for com respeito à instituição: Nome completo,
endereço, CNPJ, código INEP, da instituição;
- Se é um problema relacionado ao Sistema Olimpo, enviar prints das telas;
- Dúvida/Solicitação;
Essas informações já no primeiro contato agilizam a resolução do problema
relatado.
NÃO envie sua senha pessoal por e-mail.

8.1

Inscrições

• Como me inscrever na OBR? Quem realiza a inscrição dos estudantes na OBR
é o professor. A OBR disponibiliza os Manuais de Inscrição onde estão detalhados os procedimentos completos para inscrição nas modalidades da Olimpíada.
Veja o MANUAL DE INSCRIÇÃO da modalidade em que você deseja participar
e converse com seu professor.
• Participei como estudante, mas agora sou professor. Como inscrever alunos? Você NÃO deve criar outro cadastro no Sistema Olimpo. Solicite à Organização Geral, via email organizacao@obr.org.br, que altere seu tipo de usuário
para PROFESSOR. A partir daí você poderá realizar as inscrições de seus estudantes. A OBR disponibiliza o Manual de Inscrição onde está detalhado o
procedimento completo para inscrição na Olimpíada.
• Como preencher campo de escolaridade dos alunos? O campo “Escolaridade” diz respeito ao último grau que você ou seus estudantes tenham finalizado.
Portanto, para estudantes cursando ainda o Ensino Fundamental deve-se selecionar a opção “Nenhum”. Para estudantes cursando o Ensino Médio, deve-se
selecionar a opção “Ensino fundamental completo”, e assim por diante.
• Como devo preencher os cadastros dos alunos? Cada participante deve possuir um perfil único e pessoal com os seguintes dados sendo exclusivos: Email e
CPF. Caso o aluno não possua os dados, eles não devem ser preenchidos. NÃO
É PERMITIDO UTILIZAR os mesmos dados para mais de um cadastro (aluno ou
professor);
• Não encontro o perfil de um aluno que já possui cadastro no Sistema Olimpo.
O que fazer? Envie um email para a organização geral com os dados necessários para localizarmos o perfil do aluno (Nome completo, data de nascimento,
CPF e curso atual).

8.2

Modalidade TEÓRICA

• Como funciona? Acesse aqui
Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Onde encontrar Material de Estudo e Provas de edições anteriores?
Acesse este link e este outro link
• Quais são as regras para aplicação e execução da prova? Acesse aqui
• Como funciona a Premiação? Acesse aqui
• Quem pode participar como professor/tutor? O professor/tutor DEVE possuir
mais de 18 anos e ser formalmente vinculado a uma escola ou ONG com fins
educacionais.
• A modalidade Teórica será presencial ou virtual? A modalidade será mista.
As instituições de estados e municípios em que, devido às medidas preventivas
e sanitárias de isolamento social, não é possível a aplicação presencial, poderão
efetuar a aplicação da Modalidade Teórica de forma remota síncrona.
• Posso inscrever alunos de outras instituições com a minha instituição?
Sim. Os estudantes podem participar da Modalidade Teórica por outra instituição
que não a sua de origem, desde que tenha permissão de sua escola de origem
para tal (autorização formal da instituição de origem do aluno, com cópias para o
aluno e para a instituição de participação do professor). Nós não possuímos um
formato definido para esta autorização, pode ser utilizado um modelo genérico.
Recomendamos apenas que sejam emitidas ao menos duas vias, uma cópia
para o aluno e uma para a instituição de participação na OBR (instituição do
professor). Esta autorização poderá ser utilizada, por exemplo, por um aluno
medalhista na Modalidade Teórica, para poder concorrer em vagas olímpicas.
• Como as provas são disponibilizadas? As provas são disponibilizadas somente aos professores responsáveis através do Sistema Olimpo em formato pdf.
• - Como a Lista de Presença é disponibilizada? Posso utilizar uma Lista de
Presença da minha escola? A Lista de Presença na Modalidade Teórica é o
Relatório de Inscrições. Pode ser utilizada uma lista da própria escola desde que
conste nomes e níveis dos alunos em conjunto com as assinaturas.
• Como os alunos podem preencher as provas e assinar a Lista de Presença
através da aplicação remota sincrona? Os procedimentos para a aplicação
neste formato serão divulgados no Manual de Aplicação da Fase 1.

8.3

Modalidade PRÁTICA

• Como funciona a Modalidade Prática-Virtual? Acesse aqui
• Como cadastro minha Equipe de Garagem? A instituição Equipe de GARAGEM (Sem identificacao de Instituicao de Ensino) já possui um cadastro ativo no
Sistema Olimpo. Esta instituição é utilizada por TODAS as equipes de garagem
que participam das Modalidades Prática Presencial, Prática-Virtual Simulação
e/ou Prática-Virtual Apresentação.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Em quais modalidades posso participar com a Equipe de Garagem? Uma
Equipe de Garagem é aquela em que o professor não está vinculado formalmente a uma instituição de ensino. A utilização da EQUIPE DE GARAGEM como
instituição só é permitida para as Modalidades Prática Presencial, Prática-Virtual
Simulação e Prática-Virtual Apresentação.
• Quem pode participar como professor/tutor? O professor/tutor DEVE possuir
mais de 18 anos.
• Posso inscrever alunos de outras instituições com a minha instituição ou
em uma Equipe de Garagem? Sim. Aceitam-se estudantes de escolas diferentes em uma única equipe, desde que o aluno autorize sua participação por outra
instituição que não a sua (Equipe de Garagem ou instituição diferente).
• Preciso de um robô físico para participar da Modalidade Prática? As únicas
modalidades que exigem robôs físicos são a Modalidade Prática Presencial e
a Modalidade Prática-Virtual Apresentação (exigência apenas na categoria Maker).
• Como devem ser os robôs físicos participantes da OBR? As modalidades
práticas da Olimpíada Brasileira de Robótica são baseadas na modalidade Rescue Line, da RoboCup. Assim, os robôs participantes da OBR são robôs seguidores de linha.
• A OBR fornece materiais físicos de participação? Os materiais a serem utilizados para participação de uma equipe em uma das modalidades da OBR são
de responsabilidade do professor responsável pelas inscrições e da instituição
de participação. A OBR não fornece materiais físicos de participação.
• Existem limitações em quais materiais físicos de participação podem ser
utilizados? Podem ser utilizados quaisquer materiais para participação (com
exceção de kits de robótica prontos), desde que todo o desenvolvimento na construção do robô seja efetuado pelos alunos.
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