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EDITORIAL

R

obôs que dançam? Robôs que driblam? Robôs trazendo um suco de laranja para você ou
resgatando vítimas em um desastre? Não, isso não são cenas de um filme de ficção científica.
Os participantes da OBR 2015 viram um pouco dessas novas tecnologias nas provas e desafios da Olimpíada ou então pessoalmente no grande encontro de robótica que aconteceu junto
com as finais da OBR em 2015.

Para que todos possam fazer parte desse futuro que está chegando, o que precisamos é exatamente o que temos visto na OBR: alunos, pais e professores trabalhando juntos, discutindo circuitos,
programação, desafios, novidades e inovação, como se falassem sobre as disciplinas que vemos na
escola. Neste sentido, a OBR, em sua 9ª edição, tem muito orgulho de ter se tornado um importante
veículo para promover essa nova visão de mundo, de relacionamento e de aprendizado. Neste ano,
mais de 91 mil jovens de todos os estados brasileiros decidiram desenvolver suas aptidões para as ciências através da robótica. Embora possam não perceber, eles estão
construindo uma geração diferente, com uma nova forma de pensar e agir,
capaz de lidar com os novos desafios da nossa sociedade.
Desenvolver essas competências requer dedicação, superação,
paixão, capacidade de transformação e ética. Como organizadores, temos testemunhado essa mudança no processo de
aprendizado e a importância que isso tem na formação
dos indivíduos e de uma sociedade melhor. Através deste
número da Revista Mundo Robótica queremos compartilhar um pouco desta visão com vocês apresentando a OBR pelos olhos daqueles que justificam a
sua existência: os participantes, pais, professores e
voluntários. É através do depoimento destes que
entendemos porque todo este conjunto é um
elemento de transformação tão importante.
Que em 2016 possamos multiplicar cada vez
mais esta experiência, divulgar cada vez mais a
ciência e tecnologia como elementos transformadores da vida e contribuir, juntos, para
um mundo mais justo, igual e inclusivo!
Feliz 2016 a todos!

Profa. Dra. Esther Luna Colombini
Coordenadora Geral da OBR
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OBR encerra 2015 com recorde de
participantes na etapa nacional e com
competidores cada vez mais preparados e
ousados em novas tecnologias
Após um ano de recordes de inscritos; etapas
regionais e estaduais eletrizantes por todo
o Brasil, a final nacional, em Uberlândia, ainda guardava mais emoção. Durante três dias,
quase 500 competidores, divididos em 88
equipes do país inteiro na modalidade prática
e 27 alunos da modalidade teórica, provaram
que a robótica no país está caminhando de
maneira precisa e avançada, tal qual os robôs
protagonistas das competições.

A

s mudanças em algumas regras e também no percurso das arenas, fizeram
com que a etapa final da Olimpíada
Brasileira de Robótica ganhasse uma emoção a mais. Segundo a coordenadora nacional
da OBR, professora Esther Colombini, não foi
apenas os organizadores da competição que
ousaram com as mudanças, mas os competidores também. “Tivemos uma equipe de São
Paulo que participou da etapa estadual recentemente e que trocou toda a tecnologia
do robô só para esta final nacional, e mesmo
com o pouquíssimo tempo que tiveram para
se ajustar a esta mudança eles conquistaram
o terceiro lugar”, destacou a coordenadora ao
celebrar também o crescimento da OBR no
país, que já atingiu ao longo de nove edições
mais de 330 mil participantes em 45% dos
municípios do país. Cerca de 1.600 instituições participam da OBR a cada ano.

NÚMEROS APROXIMADOS
91.574 participantes
1.577 escolas inscritas
2.533 equipes inscritas na
modalidade prática
27 estados participantes
(incluindo o DF)
7.000 medalhas distribuídas nas
modalidades teórica e prática
88 equipes na final nacional
6 níveis de prova teórica

Equipe do Colégio Marista Roque,
Rio Grande do Sul
Este crescimento vem exatamente
dos benefícios que a robótica tem
acrescentado na vida acadêmica e
também pessoal de todos “Robóticofanáticos”, ao menos é o que o aluno
do Colégio Marista Roque, no Rio
Grande do Sul, Leonardo Hosniesk
destaca. “Todo este sacrifício que nós
temos em sair de nossos estados, viajar
horas para participar desta competição
vale muito a pena, pois, o prêmio que
recebemos é o conhecimento. Trabalho
em equipe, programação, concentração
e muitos outros aprendizados que
adquirimos que só nos fazem crescer
como estudantes e futuramente como
profissional”, ressaltou Leonardo, que
estava participando pela primeira vez de
uma etapa nacional da OBR.
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“Além de uma área em franca expansão, a
robótica tem se tornado uma importante ferramenta para a construção do conhecimento em sala de aula e para formação de bons
cidadãos e profissionais. Acreditamos que a
qualidade dos projetos desenvolvidos pelos
professores e alunos que compõem a OBR
pode ajudar a nação a tornar-se um expoente
na área”, comemorou a coordenadora nacional da OBR, Profa. Dra. Esther Luna Colombini.

Equipe do Colégio Nossa Senhora de Fátima
Sacramentina, Vitória da Conquista – BA
6

Já a aluna do Colégio Nossa Senhora
de Fátima Sacramentina, de Vitória
da Conquista – BA, Milena Rodrigues
Viana, observando as irmãs que haviam
desistido da robótica por não gostarem,
decidiu saber se o universo dos robôs
era mesmo algo só para quem gosta
de tecnologia ou não. Para a surpresa
da jovem, o que ela descobriu foi
um universo de conhecimento e de
possibilidades. Na competição em
Uberlândia, Milena, uma adolescente
em meio a vários meninos, comandava a
sua equipe com uma liderança exemplar,
e em meio a ordens e instruções, ela
descreveu a sensação de estar em uma
É uma
competição nacional de robótica. “É
experiência incrível. Mesmo com todos
os níveis de dificuldade que esta etapa
nacional impõe, tem sido muito bom.
Eu só tenho a agradecer a robótica, pois
desde que comecei a fazer parte deste
universo, meu desempenho acadêmico
melhorou muito, principalmente as
”, comemora Milena.
notas”,

O ano que vem o desafio nacional será
em Recife, porém, para chegar lá as equipes
terão que passar pelas etapas regionais e
nacionais. Então, aproveitem bem as férias,
porque em 2016 o desafio maior não será
apenas para os atletas que estarão do Rio de
Janeiro, mas de todos os que pretendem ver
seus robôs no lugar mais alto do pódio.

O ADEUS DE UM VETERANO
Competidor se despede das disputas para se dedicar a graduação
Em sua última edição da
OBR, o aluno do terceiro
ano do Colégio Santo
Martelo Maia, em Macapá - AP – João Vitor Prado, desde
2011 participan-do de competições, está se des-pedindo das arenas
para se dedicar a
veteragraduação. O veterarobóno conta que a robótica foi um divisor de
águas em sua vida, pois,
foi a partir do contato com
os primeiros circuitos, peças,
soldas, e robôs que descobriu
que esta tecnologia o acompanharia pelo resto de sua vida.
João explica que foram
inúmeros os aprendizados e
conquistas adquiridos ao longo do tempo na robótica, seja
acadêmico ou premiações.
Mas a melhor de todas foram
as amizades conquistadas.
“A robótica me proporcionou
muita coisa boa, excelentes
notas na escola, a visão do que
eu quero ser como profissional, experiências competitivas
que vão desde como lidar com
pressão, trabalho em equipe;
mas a maior conquista mesmo
foram as amizades. Os meus
melhores amigos eu conheci
na robótica, fora os que fiz em
competições pelo país que até
hoje eu faço questão de manter”, se orgulha João Vitor.
Como todo veterano em
competições, sempre existe aquelas edições que mais
marcam, e com João Vitor não

é diferente. O competidor fez
questão de destacar que todas são importantes, pois de
alguma forma sempre trouxeram um aprendizado. Mas
para não fugir da pergunta,
João destaca duas em especial. “A primeira competição
que participei marcou muito,
pois foi ali que tive o primeiro contato com linguagens de
programação, onde conheci o
pessoal do ITA (Instituto Tecnológico Aeronáutico) e alunos
de outras universidades que eu
sempre sonhei em fazer parte.
E a outra foi a do ano passado,
em 2014, quando ficamos em
primeiro lugar na competição
e acabamos conquistando o
direito de ir para a China”.
Como em todos os estados
do País, a robótica vem crescendo muito, e nada melhor
do que alguém experiente em
competições da OBR, como
João, para dizer como tem sido
esse crescimento da robótica,

principalmente em estados
fora do eixo central do Brasil,
po
que teoricamente tem um poder maior de desenvolvimento
na área. “Desde que comecei a
competir é notório o quanto
expandin
a robótica vem se expandindo, até mesmo no estado do
Amapá. Eu me lembro que
a primeira competição que
participei a pista era feita
com cartolina, sem rampa,
onde o único obstáculo era
identificar a vítima, ou seja,
desafio quase zero em compa
comparação os dias atuais. Mas hoje
o cenário é outro. Pistas com
rampas e obstáculos mais de
desafiadores, competidores usan
usando outros kits como o Arduíno
por exemplo, é uma evolução
que eu espero que não pare”,
comemorou João.
João Vitor, que se tudo der
certo fará Engenharia Mecatrônica no próximo ano, deixa
um conselho aos novatos. “O
principal é nunca parar de estudar e ir além daquilo que é ensinado. Neste universo da robótica, quanto mais se sabe melhor
será o robô que você irá programar. Não existe ninguém que
sabe tudo de robôs, sempre tem
mais a se aprender. Além disso,
nunca desista daquilo que você
já começou. Se isso é o que você
quer, persista sempre, busque
outras linguagens e não tenha
na robótica apenas uma oportunidade de participar de competições, pense que ela pode ser o
início de uma carreira profissional de sucesso, principalmente
se você for um bom programador”, aconselha o veterano.
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Pais, professores e familiares cumprem dupla missão na OBR.
Acompanhar os competidores e torcer por eles nas arquibancadas.
Já se tornou tradição nas competições da
OBR pelo Brasil a fora. Pais angustiados nas
arquibancadas esperando pelo desempenho
do filho na competição, outros vencidos pelo
cansaço dormindo à espera da rodada do
seu pupilo, mães eufóricas quando o robô de
seu “bebê” vence um obstáculo e consegue
cumprir a prova, tem de tudo; isso sem falar
nos professores, debruçados nas grades que
protegem as arenas, tentando de alguma forma
passar alguma instrução aos seus alunos para
que os mesmos possam ter êxito nas provas.

Esses personagens são muito mais que
meros figurantes, são pessoas fundamentais
na vida de cada jovem competidor. Afinal,
quem mais poderia abdicar de um final
de semana lindo de sol para acompanhar
durante um dia todo o seu filho em
competições regionais e estaduais de
robótica. Ou até mesmo aqueles que fazem
questão de se deslocar de um estado para
outro, durante as tão merecidas férias
de trabalho para acompanhar o filho em
competições mais distantes.

Pois é, isso foi o que o Sr. Antônio Cristovam de Souza Santos, pai da competidora Maria Luiza Silva Santos
fez ao sair de Vitória da Conquista – BA, para estar com
a filha na etapa nacional da OBR em Uberlândia.
Segundo Antônio, o fato de ter que se deslocar de
outro estado, cidade, bairro ou a distância que for para
acompanhar um filho nas competições de robótica,
são facilmente superados quando se vê o crescimento
acadêmico deles e de como esse envolvimento todo
com a tecnologia traz um aprendizado enorme para vida
desses jovens. “Nós pais precisamos entender que essas
competições e todo este envolvimento com a robótica
não é brincadeira, é um aprendizado enorme que será
benéfico no futuro deles na escola, na faculdade e como
profissionais. Tudo que estiver ao meu alcance para investir na educação e no futuro de minha filha eu farei,
inclusive viajar quase vinte horas para acompanhá-la”,
aconselhou o pai de Maria Luiza.
De longe também veio Rubens de Souza
Batista, professor de robótica da Escola
Conselheiro Saraiva, de Teresina – PI,
para acompanhar seus alunos. O professor
acredita que a experiência adquirida pelos
seus alunos em uma competição nacional,
onde a troca de conhecimentos, culturas
e diferentes tecnologias são latentes,
compensa todo o esforço em ter que sair
de tão longe, pois, além de toda essa troca
existe a aplicação da prática de tudo o que
eles aprenderam em sala de aula. Segundo
o professor, a paixão que seus alunos
adquiriram pela robótica é tão grande que
não importa a distância, sempre existirá uma
bandeira do Piauí tremulando nas arenas
da OBR. “Pode ser na Amazônia, Minas, São
Paulo, nós iremos onde for, pois quando eles
começam a trabalhar no projeto dos robôs
eles se empolgam e se empenham muito,
e quando chega em uma competição como
essa, com tanta tecnologia a disposição
para quem quiser aprender eles ficam
muito agradecidos, pois sabem que é uma
oportunidade única de ir além da conquista
de um prêmio. É a chance de adquirir
conhecimento”, destacou o professor.
Professor Rubens fez questão de destacar

também o crescimento que a robótica nos
estados do norte e nordeste, em especial no
Piauí. “Nós estamos tendo um crescimento
expressivo em número de escolas e alunos
interessados em robótica, mesmo com as
nossas limitações são diversas as instituições
que tem nos procurado para saber como
funciona o projeto, como ingressar, e nós
temos feito de tudo para incentivá-los, pois
nós acreditamos que a educação alinhada
com a tecnologia, que é exatamente o que
a robótica proporciona, é o segredo para
um pais cada vez mais desenvolvido”,
comemora o professor.

99

10
10

O sotaque é diferente, mas a paixão pelos robôs é a mesma!
Eles vêm de longe. De ônibus, avião, carro;
dois, três dias de viagem, não interessa, o
importante é chegar. São muitas as histórias
e os desafios para conseguir chegar. Porém,
todos os competidores dos mais de 25 estados
participantes da etapa nacional da OBR
sabem que é tudo para o próprio bem, afinal,
não se trata de uma excursão de formatura
ou de férias, é a oportunidade de se superar
como programadores de robôs e de trocar
experiências e conhecimento com outros
competidores. Aliás, esse é um dos orgulhos
da OBR e demais competições da robótica.
Promover a integração de competidores em
prol de um único propósito, o crescimento da
robótica no Brasil.
Após oito horas de voo, passando por duas
escalas, a equipe do Colégio Christus, de
Fortaleza – CE chegou ao solo mineiro para
participar da competição. E já no primeiro
dia de provas o aluno Gabriel Dultra Soares
viu que a viagem cansativa era o de menos.
Ele e sua equipe se depararam com um
grau de dificuldade competitiva acima do
que eles estavam acostumados, mas nada
que os desanimasse, pelo contrário. “Nós
aproveitamos o fato de ter robôs melhores

Equipe do Colégio Christus,
Fortaleza - Ceará

Equipe do Instituto Nossa Senhora Barbosa,
Igarapé Mirim - Pará

que o nosso para aprender com eles e de
como podemos aperfeiçoar o nosso, da
mesma forma com as provas. Os desafios que
tivemos aqui com certeza nos trouxe grande
aprendizado”, destacou Gabriel.
Outro que terá história para contar é Samuel
de Almeida Costa Barbosa, aluno do Instituto
Nossa Senhora Barbora, de Igarapé Mirim –
PA, Samuel contou que precisou terminar às
pressas a prova que estava fazendo para se
juntar a sua equipe que o aguardava no ônibus
que os levaria até Belém, onde dali pegariam
um voo até Uberlândia. Uma saga que durou
um dia e meio. Mas para o aluno o sacrifício
também não estava apenas na viagem, mas
sim nas provas que os aguardavam na OBR.
“O nível da competição foi muito alto. As
arenas com obstáculos totalmente diferentes
do que estamos acostumados, e também tem
a questão da falta de peças de reposição
que tivemos, isso dificultou muito o nosso
desempenho nas provas”, lamentou Samuel.
Mas engana-se quem acha isso desmotivou os
paraenses. Quando perguntado se todo esse
esforço valia apena a reposta foi categoria.
“Vale, e muito, se tivesse que fazer tudo
isso novamente nós faríamos, pois é pelo
aprendizado que nos sacrificamos”.
Como a participação de equipes ainda é crescente em alguns
estado, os alunos do Instituto
Federal de Tocantins, em Campos de Dianópolis –
TO, Joaquim Flavio
Almeida Lopes e
Welisson Guilherme da Silva Rodrigues foram selecionados entre
sete equipes apenas que disputavam
a seletiva estadual,
para representar o estado
de Tocantins na etapa nacional
da OBR. Os dois alunos comemoraram muito a oportunidade. “O fato de
estarmos aqui, representando o nosso
estado, despertou um grande interesse por
parte das outras escolas. Nós viemos aqui

Alunos do Instituto Federal de Tocantins,
Campos de Dianópolis - Tocantins
para aprender tudo o que pudermos sobre os
robôs, as arenas, regras, para que possamos
repassar aos nossos professores. A OBR nacional tem sido muito mais que uma competição
é um verdadeiro laboratório de conhecimento
que compensa todo o cansaço da viagem”, celebrou Welisson.
Em 2016 o desafio nacional da OBR será
em Recife – PE, e a expectativa é que o
número de participantes seja ainda maior
em relação a edição de Uberlândia, pois é
exatamente nas regiões norte e nordeste do
Brasil que a OBR observa as maiores taxas de
crescimento.
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Voluntários na organização do evento dão exemplo do que é espírito de equipe
Quem lê apenas o título desta matéria
acha que o personagem de quem estamos
falando são os robôs, mas não. Eles são de
carne e osso, não dependem de bateria ou
energia elétrica para funcionar e tem algo
que robô nenhum no mundo conseguirá ter,
que é o voluntariado, ou seja, ajudar a quem
e no que for preciso sem pedir nada em troca.
Foram mais de 500 os voluntários que participaram das competições em Uberlândia,
espalhados por todos os cantos das arenas,
secretarias e onde mais fosse preciso ajuda.
Não importava se o trabalho não fosse remunerado, para a grande maioria deles, o prazer
em ser um colaborador do maior evento de
robótica do país, a experiência, intercâmbio
de informações e o aprendizado era a remuneração que buscavam.
Moradora de Uberlândia e aluna
de Engenharia Mecânica da UFCM,
em Uberaba, Geovana Afonso Torres comenta que quando ficou sabendo que a organização do evento estava buscando voluntários
para ajudar nas competições,
logo se inscreveu, pois, como

estudante de engenharia, sabia que esta seria uma grande oportunidade de aprendizado
e principalmente um intercâmbio de informações com outros voluntários – na grande
maioria também alunos de engenharia.
Todos os coordenadores de arenas e de categorias eram unânimes em destacar o quão
importante foi a participação dos voluntários
na competição. “A contribuição que esses jovens deram foi fundamental. Com certeza se não
houvesse voluntários tão dispostos, proativos e
animados principalmente, não teríamos alcançado nem um terço do êxito que tivemos neste
evento. Realmente eles foram tão importantes
quanto os competidores”, destacou a coordenadora geral do evento, Carmen Faria Santos.

“Como em Uberaba não temos ainda essa área de robótica, participar
deste evento foi um enorme aprendizado, principalmente porque tínhamos contato direto com os Coordenadores, professores e competidores
que nos ensinaram por onde começar a desenvolver esse campo da
robótica em Uberaba”.

ROBÓTICA EM TODAS AS LÍNGUAS
Competidores de vários países da América do Sul, México e Japão
dão um tom especial ao evento
Um sotaque diferente, outro tipo de
comida, de aparência; muitos detalhes
que são facilmente percebidos nos muitos
competidores estrangeiros que participaram
das competições de robótica em Uberlândia.
Porém, um simples detalhe os tornavam
iguais a qualquer outro brasileiro presente
ali: A paixão pelos robôs.
E eles não eram poucos. Competidores do
Peru, Venezuela, Colômbia, México e até do
Japão. Todos estavam divididos em diversas
modalidades de competição, e mesmo com
a dificuldade de se comunicar com outros
competidores, a vontade de ganhar, de
mostrar que a robótica é uma tecnologia
universal e que não carrega bandeira era
totalmente compreensível.
Alejandro Joquim, juntamente com sua
equipe vieram de Arequipa – Peru – para
participar das competições de robótica, que
para ele é muito mais que uma atividade
extracurricular ou qualquer tipo de brincadeira.
O jovem peruano explicou que a robótica tem
sido uma tecnologia importante também para
ajudar o ser humano. “Depois dos terremotos
que aconteceram recentemente no Peru, vi o

Equipe do Peru

quanto os robôs podem ser importantes, seja
na remoção de escombros ou na busca por
sobreviventes em lugares de risco”.
Sobre a participação na competição de
Uberlândia, Alejandro destaque que o mais
importante é o espírito de confraternização
entre os competidores de todos os países,
afinal, todos são vencedores, não pelos troféus,
mas pelo aprendizado que se adquire e também
pelo fato de “todos estarem cooperando pelo
crescimento da robótica na América do Sul e
também no mundo”, destacou.
E por falar em mundo, além dos países
Hermanos, a competição também contou com
a presença de representantes do México e
do Japão – que para não fugir a tradição de
experts em robôs – conquistaram o primeiro
lugar em duas categorias da competição
de Uberlândia. Já os participantes Manuel
Velueta e Luiz Izaquiere, da Cidade do México
aproveitaram a visita ao Brasil para conhecer
outro ponto turístico do País “Gostamos muito
de Uberlândia e da recepção que tivemos.
Mas vamos aproveitar o tempo aqui no Brasil
para conhecer o Rio de Janeiro e as praias
Cariocas”, comemorou Manuel.

Equipe do Japão

Equipe da Bolívia
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Mais de 2 mil competidores participam de competições que tinham
além da vitória outro objetivo, provar que o futuro da robótica no
Brasil está em boas mãos
O ano de 2015 não poderia terminar de
melhor maneira para a robótica nacional.
Mais de dois mil jovens e adolescentes lotando um dos maiores centros de convenção
de Uberlândia, em Minas Gerais, para o maior
evento de robótica do País. Foram cinco dias
de competição onde, o que mais importava
não era ver qual era o melhor robô, ou a equipe mais preparada e melhor equipada, mas
sim celebrar o crescimento e o avanço dessa
tecnologia no Brasil. Uma conquista que vem
sendo construída desde as primeiras competições de robótica no país há mais de 10 anos.
Por onde se olhava, o que mais se via eram
olhos fixos em telas de computador, programando robôs dos mais variados estilos, ou
senão ponta de dedos queimadas em soldas
para reparar placas eletrônicas. Isso sem contar a correria para conseguir ajustar os robôs a
tempo de competir, afinal, o que tem de robô
que insiste em não funcionar bem na hora das
competições não é brincadeira, só para deixar
seus programadores desesperados.
O evento estava composto em três subeventos. A OBR – Olimpíada Brasileira de
Robótica – uma das maiores olimpíadas

científicas que faz uso da temática da robótica
para estimular os estudantes de ensino
fundamental, médio e técnico às carreiras
científico-tecnológicas; a Latin American
Robotics Competition (LARC) e a Competição
Brasileira de Robótica (CBR), destinados às
competições de robótica realizadas com
alunos do ensino fundamental até a pósgraduação, além de pesquisadores da América
Latina; e também a 5ª Mostra Nacional de
Robótica (MNR), considerada a maior mostra
de trabalhos em robótica do país, onde foram
expostos protótipos de robôs e trabalhos de
automação criados pelos participantes.
Para a coordenadora geral do evento, Professora Carmen Faria Santos, mais do que celebrar o sucesso das competições, é preciso
destacar o empenho dos competidores e o
espírito de cooperação, pois este tem sido o
segredo do sucesso de todas as edições da
Robótica. “É um evento que só tem êxito com
a dedicação de todos. Organizadores, voluntários, competidores; e isso foi o que nós encontramos aqui em Uberlândia. Acredito que
em 2016 Recife nos brindará com outro belo
evento”, destacou a coordenadora.

Em um evento tão grande como a Robótica, onde participaram inclusive mexicanos,
peruanos, colombianos, uruguaios e até mesmo uma delegação japonesa convidada para
apresentar o seu projeto e participar da disputa, o intercâmbio de informações com tantos
pesquisadores contribui para um amadurecimento dos jovens cientistas além da concepção de novos projetos. É o que destacou Débora Tahara, estudante de engenharia da Universidade Federal de Uberlândia. “Em 2014
participamos do Mundial, que foi disputado
em João Pessoa – PB. O mix de conhecimentos
que trocamos com competidores que vieram
de países como Alemanha, Estados Unidos, Irã

e Canadá foi fundamental para que pudéssemos apresentar agora o resultado de um trabalho que partiu da estaca zero”, destacou.
Para o organizador local do evento, Rogério Sales Gonçalves, além do sucesso do
evento em termos de organização o que fica
para comemorar é o objetivo principal do
evento que é “estimular os estudantes de
ensino fundamental, médio e técnico a se interessarem pelas carreiras científico-tecnológicas, além de promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem
brasileiro”, pontuou Rogério.
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PROMISSORES PESQUISADORES
Mais de 200 trabalhos foram submetidos na MNR, muitos com foco
na preservação do meio ambiente
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Considerada a maior mostra de trabalhos
em robótica do país, a Mostra Nacional de Robótica (MNR), busca a valorização do conhecimento interdisciplinar e integrado, estimulando a submissão de trabalhos na fronteira entre
a robótica e diversas outras áreas do conhecimento, tais como: artes, humanidades, ensino,
ciências e inovação, além das áreas tradicionais, como elétrica, mecânica e computação.
Na 5ª edição realizada em Uberlândia, foram expostos protótipos de robôs e trabalhos
de automação criados pelos participantes.
Segundo o coordenador, Prof. Alexandre Simões, a MNR vem ano a ano batendo recordes
de inscritos e superando o nível de qualidade
dos trabalhos apresentados, algo a se comemorar muito, pois mostra que o Brasil vem
crescendo de forma expressiva em número

de escolas, principalmente de ensino fundamental, que aderem em sua grade curricular
disciplinas especificas de robótica. “A robótica tem se colocado como uma ferramenta pedagógica extremamente valiosa que permite
trabalhar não só conteúdos específicos de robótica, mas de matemática, física, línguas, interdisciplinaridade, trabalho em grupo e tudo
aquilo que queremos formar em um jovem
moderno e que esperamos dos profissionais
da próxima década.Por isso a importância de
estimular a robótica cada vez mais em nossos
jovens”, destacou o coordenador.
Os melhores trabalhos receberam 70 bolsas de Iniciação Científica Junior do CNPq para
que os alunos possam trabalhar e expandir os
seus projetos nos próximos 12 meses.

