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Enquanto preparávamos essa edição, dezenas de
milhares de crianças e jovens brasileiros puderam
vivenciar um pouquinho da multidisciplinaridade
embutida na robótica participando das provas
teóricas. Puderam perceber que a matemática e a
geografia que aprendem na escola são estratégicas
para (re)conhecer o ambiente e propor soluções, que
devem saber interpretar um texto para poderem
programar um robô, que brinquedos antigos também
têm tecnologia de um jeito diferente, que os robôs e
os humanos têm mais características em comum do
que se imagina. Este ano serão mais de 10.000
medalhas distribuídas em todas as escolas
participantes da OBR no Brasil! De Boa Vista - RR a
Rio Grande - RS, de Cruzeiro do Sul – AC a João
Pessoa – PB.
De outro lado, os eventos da Modalidade Prática
ainda estão bombando! Etapas regionais e estaduais
com recorde de equipes inscritas. Mais de 4200
disputando as 90 vagas da etapa nacional! É cada
pista desafiadora, que a gente até duvida que um
humano conseguiria ultrapassar. Tem gente
sonhando com redutores de velocidade em V, tendo
pesadelos com quadradinhos verdes... E o robô ainda
precisa escolher qual das vítimas vai resgatar! Mas a
memória das etapas regionais dessa edição de 2018
tem lugar especial reservado ao brilho nos olhos das
crianças que estão participando no Nível 0 pela
primeira vez.

Em tempos quando é mais fácil apertar um botão
do que uma mão, mais fácil dar um like do que um
sorriso, promover o encontro da tecnologia com a
amizade é uma tarefa gratificante. Os torneios de
robótica que se espalham pelo mundo, com adeptos
de idade cada vez mais tenra, têm trazido em suas
propostas uma inspiração de bons ventos. Premiar o
compartilhamento do conhecimento, perceber a
cooperação entre equipes de culturas historicamente
antagônicas, ver surgir uma amizade entre jovens
falantes de holandês e português sem nenhuma
compreensão da palavra, apenas dos gestos. Isso
tudo não é só possível, mas normal, comum, em um
evento como a Robocup e a FLL. Desenvolver novas
maneiras de entender o mundo ao seu redor e
solucionar os problemas que surgem pelo caminho, a
tecnologia no seu sentido mais fundamental, é uma
linguagem universal, capaz de unir os povos para
alcançar objetivos inimagináveis. Vide a Estação
Espacial Internacional (ISS). O Telescópio Gigante de
Magalhães (GMT). Ou o Projeto Robótica Para
Todos.
É a robótica abrindo as portas para as
oportunidades de educação em todos os níveis e em
todas as formas.
Tatiana de Figueiredo
Pereira Alves Taveira Pazelli
Coordenadora OBR 2018
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OBR em númEr0s
O maior evento de robótica do país chega À
a sua
12ª edição batendo mais recordes de participação.
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Conheça mais
sobre as Notas
de Corte da
Modalidade
teórica de 2018
modalidade Teórica da Olimpíada Brasileira de
Robótica teve em 2018 quase 145 mil inscritos
de todo o Brasil. São seis níveis, de acordo
com a escolaridade de cada aluno.

Já os alunos que estiverem entre os 10% melhores de
seu estado receberão o Certificado de Mérito Estadual,
disponível no Sistema Olimpo.

A 1ª fase das provas aconteceu no dia 08 de agosto. A 2ª
fase aconteceu no dia 24 de agosto para estudantes do
nível 5 classificados de acordo com seu desempenho na
fase 1.
CONFIRA AS NOTAS DE CORTE DA
PROVA TEÓRICA 2018
NOTAS DE CORTE PARA FAIXAS DE PREMIAÇÃO
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Fase 2
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PREMIAÇÕES
Os estudantes que obtiveram o melhor desempenho em
seu nível na sua escola, mas que não atingiram as faixas
de corte da premiação Nacional, receberão uma medalha
de Honra ao Mérito (foto abaixo).

O melhor aluno de cada estado para o nível 5, desde que
não tenha tido contato com a robótica na prática, recebe
como premiação uma vaga para o Minicurso de Robótica.
O Minicurso tem como objetivo introduzir o estudante que
realizou a prova teórica no mundo da robótica móvel e é
realizado durante o evento da Etapa Nacional da
Modalidade Prática.
Medalha de Finalista
Esta medalha é conferida aos
participantes da Modalidades
Teórica – Nível 5 convocados
para o Minicurso de Robótica.
Sua entrega é feita durante a
cerimônia de premiação da
Etapa Nacional da Modalidade
Prática da OBR a todos os
alunos
participantes
do
Minicurso de Robótica.
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Etapas regionais da
Olimpíada Brasileira de Robótica agitaram o país
O Brasil todo já está vibrando com as
etapas regionais da Modalidade Prática da
Olimpíada Brasileira de Robótica. Neste
ano, a modalidade conta com mais de 4 mil
equipes inscritas nos 3 níveis. Muita gente
conhecendo a robótica ou aprimorando
ainda mais seus conhecimentos na área.
Quer saber mais? Confira abaixo como
foram as regionais em alguns estados:

Minas Gerais

As etapas regionais da OBR em Minas
Gerais aconteceram em junho, julho e
agosto. O estado teve aumento significativo
de participantes nos últimos anos. Em 2016,
eram 76 equipes inscritas. Em 2017, o
número saltou para 128 e este ano continua
registrando aumento, com 173 equipes
inscritas na Modalidade Prática.
“Com o crescimento da OBR em Minas
Gerais, optamos em abrir mais sedes regionais. Visando dar oportunidade a novas
instituições, decidimos por fazer etapas
regionais em Uberaba, Divinópolis, Ouro
Branco e Mato Verde, sem contar a final que
será disputada em Divinópolis no mês de
setembro”, conta a coordenadora do
estado, Aline Fernanda Bianco.
A professora ainda ressalta a importância
de algumas mudanças deste ano: “A
novidade que tivemos em Uberaba foi a
disputa do nível 0, com 14 equipes. Essa
ideia realmente foi genial, visto que foi muito
bacana ver os pequenos competirem,
ficarem felizes com os bottons e comemorarem cada obstáculo vencido. Foi realmente
gratificante”.
Os competidores não podem descansar,
afinal, logo chegam novos desafios, como
lembra Aline: “Agora estamos empolgados
e cheios de trabalho com a estadual, que
ocorrerá em setembro. Felizmente, conse-
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guimos uma verba com a Fundação CEFETMINAS, o que nos possibilitou construir mais 4 arenas para a final. Assim, vemos que a OBR no
estado conta com muito mais material, pessoas envolvidas e vontade de
crescer ano após ano”.
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pARANÁ

Outro estado que não para de crescer em participações na OBR e já teve suas provas regionais é o
Paraná. Com 267 equipes inscritas, as regionais aconteceram em junho e agosto, nas cidades de Foz de
Iguaçu, Ponta Grossa e Londrina. A etapa estadual
aconteceu em Curitiba, nos dias 31 de agosto e 01 de
setembro.
Paraná contou com a participação de Equipes de
Garagem, novidade da OBR em 2018. “Tivemos a
inscrição de 2 equipes de Nível 2, 5 equipes de Nível 1
e 6 equipes de Nível 0. Muito bacana ver alunos que
acabam se conhecendo fora da escola, apenas pelo
amor a robótica”, conta a coordenadora do Paraná,
Thalita Pimenta.

Thalita ainda conta os desafios e vitórias dessas
etapas em seu estado: “Infelizmente, muitas equipes
de nível 2 acabaram faltando às competições, por
causa de falta de recursos para viagem ou falta de
tempo para preparo dos robôs. Mas também tivemos
muita coisa boa: várias equipes estreantes e várias
equipes veteranas! É muito interessante acompanhar o
perfil de equipes: silenciosas ou com seus gritos de
guerra, comemorando cada obstáculo ultrapassado. Os
momentos mais emocionantes eram a premiação e a
divulgação das equipes classificadas para a etapa estadual. Enfim, a cada OBR as equipes estão subindo de
nível de aprendizado e dando show na OBR!”
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Robótica Para Todos
Alunos de escolas públicas de Barra mansa
(RJ) conquistam melhor acesso à robótica
OBR enfatiza em sua atuação a importância do
ensino da robótica aos jovens, diante dos
inúmeros benefícios que o contato com o tema
leva
aos
estudantes,
como
maior
conhecimento prático de diferentes áreas do
ensino, superação de desafios, trabalho em equipe e uma
orientação vocacional.
Em Barra Mansa (RJ), mais de 3 mil estudantes, de 6 a

14 anos, de escolas públicas centrais e da periferia, podem
aprender robótica em sala de aula, com conceitos básicos
de elétrica, eletrônica, programação e sustentabilidade.
Em seu terceiro ano de atuação, o Projeto Robótica na
Escola está presente em 11 escolas públicas de Barra
Mansa, sendo em cinco de tempo integral. A ideia dos
implementadores é ampliar essa oferta gradativamente.

Projeto Robótica na Escola

projeto foi implantado
pela Secretaria Municipal
de Educação, em 2016.
Cinco escolas iniciaram
as aulas de Robótica com
alunos do 5º ao 9º Ano, no
contraturno das aulas, uma vez por
semana. Uma sala especial foi
organizada nos moldes do projeto,
kits de robótica de baixo custo foram
adquiridos e professores capacitados.

Ao final de cada semestre, acontece
uma exposição com os trabalhos e
projetos desenvolvidos pelos alunos
participantes.
Coordenado pelas professoras
Juliana Assis, Marilia Ávila e Michelle
Rezende, o projeto conta ainda com
18 professores implementadores,
essenciais para que tudo corra bem.
Em 2017, os alunos do projeto
começaram
a
participar
de
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competições, entre elas a OBR: ano
passado, foram cerca de 300 alunos
na Modalidade Teórica, conquistando
para o município 15 medalhas, sendo
1 de prata, 1 de bronze e 13 de honra
ao mérito. Em 2018, são cerca de 350
alunos participantes.
Ainda em 2017, um grupo de 11
alunos e 2 professores participaram
da MNR, onde apresentaram, em
Curitiba, o trabalho desenvolvido com
lixo eletrônico e a desincrustação de
ouro de placas.
Todas essas novidades trazem
benefícios muito perceptíveis às
implementadoras, como conta a
coordenadora Marília: “As mudanças
são nitidamente percebidas. Desde a
mudança de comportamento até o
interesse
nessas
áreas
do
conhecimento que, para os alunos,
são tão novas. Eles já pensam em
seguir carreiras científicas, depois
dessa experiência.”
Ver o brilho nos olhos dos alunos
que têm contato com as novidades da
robótica é também combustível para o
trabalho das professoras, como conta
a implementadora Gesana Tavares de
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Almeida: “Percebi que a sala de aula
convencional se tornou pouco
interessante para meus alunos. Até
que vieram as aulas de robótica e
aceitei o desafio. Essa foi a melhor
escolha que fiz! O trabalho dinâmico
nos laboratórios de robótica traz
consigo novas descobertas, que
reascendem não só nos alunos, mas
principalmente em mim, a paixão pelo
que estamos construindo juntos”.
“Minha vida jamais será como
antes. Trabalhar na área da robótica
mudou não só a minha vida como de
toda minha família. Respiramos
mecânica, articulação e energia o
tempo todo. Incrível as possibilidades
que
se
abrem
ao
adquirir
conhecimento nesta área. Pode-se
dizer que a robótica leva a uma busca
incessante de conhecimento”, conta a
implementadora Maria Aparecida
Ramos Ribeiro.
É claro que os alunos participantes
estão cada vez mais empolgados na
busca de conhecimentos e das
experiências diferenciadas que a
robótica proporciona, alguns com
perspectiva de seguir carreira na
área:
“Dois amigos de sala falaram sobre
o quanto é legal fazer a aula de
robótica, então comecei a participar.

Gosto porque é divertido aprender
sobre mecânica e sistema elétrico.
Pretendo estudar sobre a robótica na
área de engenharia”.
João Vitor Neves da Silva
Bernardino Neves, 13 anos - E.M.
Pref. Marcello Drable
“Antes de fazer robótica, eu já me
interessava pela área. Quando soube
que teria robótica na escola, me enchi
de alegria e imediatamente me
inscrevi. Fiquei apaixonado pelo
Arduino, as aulas são maravilhosas.
Nelas percebi que a robótica não é
apenas fazer robô, mas também
programação. Pretendo continuar na
carreira e fazer engenharia robótica”.
Gabriel da Silva Perina Neves, 13
anos - E.M. Pref. Marcello Drable
“Comecei as aulas de robótica
porque achei bastante interessante.
Pretendo seguir a carreira de robótica
como professora.”
Alice Ferreira Guthier, 15 anos
E.M. Pref. Marcello Drable
“Desde que comecei as aulas de
robótica, achei algo muito divertido e
diferente de fazer. Quando soubemos
que iríamos à MNR, passamos a nos
esforçar ainda mais, o que valeu
muito a pena. Ficamos encantados

em conhecer outras realidades. Foi
uma experiência inesquecível e que
eu faria essa experiência de novo
com certeza”.
Vinicius Gomes Nunes, 14 anos
CIEP054
“Quando iniciei as aulas de
robótica, foi por curiosidade, mas com
o passar das aulas me interessei
mais, comecei a me apaixonar pelos
projetos
que
fazia
e
pelos
conhecimentos adquiridos. No futuro,
pretendo fazer uma faculdade de
engenharia de controle e automação
e seguir nessa grande área”.
Vanderson Luiz Amaral Porto
Júnior, 13 anos - CIEP054
“Com as aulas de robótica, aprendi
que podemos realizar vários projetos
como labirinto elétrico, robô escova,
semáforo, usando a criatividade e
aprender sobre eletricidade. Pretendo
ser cientista, programador, quero
poder inventar robôs que possam
ajudar os seres humanos”.
Wanderly de Almeida Ramos
Junior, 10 anos - E.M. Francisco
Villela

PROJETO ROBÓTICA NA ESCOLA EM NÚMEROS
Cidade - Barra Mansa (RJ)
Alunos do 1º ao 9 º ano - 6 a 14 anos
Escolas não integrais: 380 alunos participantes
Escolas integrais: média de 2.600 alunos participantes
11 escolas públicas
18 professores implementadores
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Do Brasil
para o mundo

Equipe Sesi Big Bang 2, campeã da
OBR 2017, trouxe vitória
da RoboCup 2018
o mês de junho, aconteceu em Montreal
(Canadá) a RoboCup 2018, um dos torneios de
robótica mais desafiadores do mundo. Entre os
38 países participantes, o Brasil foi representado
por 8 equipes na Liga Júnior, entre elas a campeã da
Olimpíada Brasileira de Robótica 2017, a SESI Big Bang 2.
Apesar do elevado grau de dificuldade do Torneio, a equipe
de Birigui (SP), coordenada pelo professor Valter Moreno,
superou os desafios e fez bonito em terras canadenses:
SESI Big Bang 2 conquistou o prêmio de Melhor
Apresentação (Best Presentation Award) e o 13º lugar da
Categoria Rescue Line. Essa categoria simula um
ambiente real de desastre, onde o resgate das vítimas
precisa ser realizado por robôs. Em um ambiente hostil,
muito perigoso para o ser humano, um robô
completamente autônomo desenvolvido pela equipe de
estudantes recebe uma tarefa difícil: resgatar vítimas sem
interferência humana. O robô deve ser ágil para superar

“Participar da RoboCup no Canadá,
foi uma experiência incrível, pois
conhecemos pessoas de vários
países e aprendemos muito ao
trocar
conhecimentos
e
experiências com outros times.
Voltamos para Birigui com novas
ideias de mecanismos, que podem
ser implementados no robô para
que ele ﬁque cada vez mais robusto
e preciso. O conhecimento que
adquiri em sala de aula no SESI-SP
me ajudou a contribuir com a
equipe na resolução de problemas
encontrados
durante
a
competição”.
Entony Kampara Collangelli –
Equipe SESI Big Bang 2
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terrenos irregulares (redutores de velocidade); transpor
caminhos onde a linha não pode ser reconhecida (gaps na
linha); desviar de escombros (obstáculos) e subir
montanhas (rampas) para conseguir salvar vítimas (bolas
de cores prateadas e pretas), transportando-a(s) para uma
região segura (área de resgate), onde os humanos já
poderão assumir os cuidados.
O prêmio de melhor apresentação avalia a programação e
as soluções que a equipe encontrou para resolver os
problemas durante a RoboCup. “A competição apresentou
percursos complexos, que testaram a estrutura do robô e a
programação criada pela equipe. A cada dia, o nível das
pistas aumentava, forçando a equipe a formular novas
estratégias e criar ideias para resolver os desafios”, conta
Valter.
A Equipe SESI Big Bang 2 é da cidade de Birigui e foi
formada em 2015 por alunos do Ensino Médio, que
viveram uma experiencia inesquecível na competição:
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“Após um ano de treinos e competições na
Olimpíada Brasileira de Robótica, a equipe
evoluiu muito e conseguimos ter um bom
resultado no torneio internacional. Participar
da RoboCup foi um sonho realizado. Durante o
torneio
trocamos
conhecimentos
e
experiências com os grupos de outros países,
trazendo muito aprendizado para a nossa
equipe. Além disso, conhecer o Canadá foi
uma das melhores experiências da minha
vida! Agradeço ao SESI-SP por ter
proporcionado esse aprendizado incrível que
levarei por toda minha vida”.
Andrey Marques Mendonça - Equipe SESI Big
Bang 2

“Competir na RoboCup foi umas das
maiores oportunidades que já recebi e
mudou a minha vida. Trocamos
conhecimentos com pessoas de vários
países e ampliamos a nossa visão para
outros conceitos de robô. A dedicação
e o trabalho em equipe foram
fundamentais para superarmos os
desaﬁos da competição”.
Pedro Henrique Canassa Garcia Equipe SESI Big Bang 2

“Sem dúvidas, estar na RoboCup foi
uma experiência incrível! Além de todo
o conhecimento que adquirimos com
outras equipes e técnicos do mundo
inteiro, tivemos a oportunidade de
conhecer outros robôs e assim
aprender cada vez mais para que
possamos evoluir sempre. Agradeço ao
SESI-SP pela oportunidade de participar
da RoboCup, pois coloquei em prática
todos os anos de Inglês que estudei,
ajudando na comunicação com as
outras Equipes”.
Laura Januário Genaro - Equipe SESI
Big Bang 2

Equipe Big Bang 2
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E teve mais Brasil
no Canadá
Equipes de São Paulo e Porto Alegre
trouxeram prêmio para casa
lém da equipe Big Bang 2, da escola SESI
Birigui, outras oito equipes representaram o
Brasil na RoboCup 2018 na Liga Junior.
Momento de muita adrenalina e dedicação de
todos os participantes.
A OBR esteve lá e acompanhou todas as equipes. Foram
dias emocionantes, de muita concentração, dedicação,
nervosismo, vibração, aprendizado, superação e vitórias.
Os alunos e seus mentores estão de parabéns. Vimos que
cada equipe segue firme em sua paixão!
As equipes Molibdênio, de São Paulo, e Lobóticos, de
Porto Alegre trouxeram na mala prêmios da RoboCup
2018, na categoria OnStage. Com certeza, uma

competição que jamais será esquecida pelos participantes.
A Categoria OnStage vem incentivar as equipes a
projetar, construir e programar robôs autônomos, da forma
mais criativa, inovadora e divertida, tanto no design dos
robôs quanto no design geral. A apresentação pode ser
uma performance, um teatro ou uma música com interação
humano-máquina. Os alunos têm, ao todo, 5 minutos para
subir ao palco, realizar a apresentação, recolher o material
e desocupar o palco. Os juízes avaliam a performance de
acordo com a entrevista técnica realizada anteriormente. A
nota é composta de Demonstração Técnica de Palco
(40%), Entrevista Técnica (20%) e Apresentação no palco
(40%).

Equipe Lobóticos - Porto Alegre / RS
CATEGORIA ROBOCUP ON STAGE (SUBCATEGORIA NOVICE)
EMEF Heitor Villa Lobos
Prêmio Extra - Best Presentation Award (Melhor Apresentação)
A Equipe Lobóticos existe desde 2007 e somente 4 alunos
competiram na Modalidade OnStage. O grupo fez três apresentações,
sendo uma em conjunto com equipes da Rússia e Canadá. O maior
desafio da equipe de Porto Alegre na RoboCup 2018 foi chegar até lá!
Com pouco auxílio, foi realizada uma campanha de financiamento
coletivo para que fossem a Montreal, com apoio também da prefeitura
e de patrocinadores.
Neste ano, a equipe levou à RoboCup uma apresentação com a
música "Vem Dançar com a Gente", do grupo musical Palavra
Cantada. Utilizando a temática do próprio clipe da música, foram
construídas 2 caveiras-robô com peças lego e controlador EV3, que se
movimentavam pelo palco no ritmo da música, interagindo com os
bailarinos humanos. Havia dois fantasmas-robô construídos sobre a
plataforma Uno-Robótica e controlador PIC, além de dois esqueletos
também construídos com peças Lego e controlador NXT, que
realizavam a comunicação entre eles. O resultado foi uma
apresentação vibrante que encantou o público e recebeu o Prêmio
"Best Presentation".
A mentora do grupo, professora Cristiane Cabral, conta empolgada
como foi a primeira competição internacional dos alunos: “Toda a luta
para conseguir o valor necessário já foi um processo de aprendizagem,
pois realmente precisamos de muito empenho e dedicação. Todo esse
aprendizado, que na verdade tem valor subjetivo, também contribui
para a construção da personalidade desses alunos. Além disso,
tivemos a grande oportunidade de conviver não só com a cultura
canadense, mas também com a diversidade cultural da RoboCup.
Quando se trata de alunos de escola pública, da periferia de Porto
Alegre, um feito como esse torna-se algo grandioso. Fomos recebidos
no aeroporto com festa, troféu, medalha e faixa! Ainda durante a
semana, aparecemos em todos os jornais de grande circulação e nos
principais canais de televisão do RS. Foi um grande aprendizado,
antes, durante e depois da RoboCup”.
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Equipe Molibdênio - São Paulo / SP
CATEGORIA ROBOCUP ON STAGE (SUBCATEGORIA ADVANCED)
Colégio Objetivo
2º lugar na Categoria
Prêmio Extra - Best Programming Award (Melhor Programação)
A equipe Molibdênio tem 4 participantes e existe desde
2016. Eles também tiveram seus desafios. Um deles foi
competir em outro país com equipes do mundo inteiro,
fazendo a apresentação em outro idioma, além de deixar
todos os materiais em perfeito estado, mesmo diante dos
imprevistos que aconteceram.
Os alunos de São Paulo foram superados apenas pelo
Japão. A equipe apresentou a Saga Star Wars. O robô, em
tamanho natural, Darth Vader usou seu sabre de luz em
uma disputa épica contra o valente Luke Skywalker
(aluno). O braço do robô C3PO tocou o tema da saga no
teclado.
Um dos mentores da equipe, o professor Almir Brandão
Júnior, tem a sensação de dever cumprido: “Colocamos
uma meta e chegamos até ela, levando nossos alunos à
RoboCup. A experiência foi gratificante. É muito
satisfatório acompanhar a evolução do robô e dos alunos,
desde a classificação até o embarque para o Canadá.
Infelizmente, durante a viagem, algumas peças

estragaram. Aí veio a superação do grupo. Com certeza,
todos evoluíram e aprenderam muito com as experiências.
Os alunos da nossa equipe estão no 3º ano do Ensino
Médio e irão deixar a escola. Todos irão cursar
computação, o que me deixa muito orgulhoso. E ainda,
estão sempre ajudando e orientando as equipes mais
jovens”.

Confira outras equipes brasileiras que foram à RoboCup, competindo na Liga Júnior:
Categoria RoboCup Rescue
• Equipe Delta Robotics - Fortaleza / CE - Colégio Farias Brito Pré-Vestibular Aldeota
• Equipe ApoioBotSpace - Recife / PE - Colégio Apoio
• Equipe Genesis - Palmas / TO - Instituto Federal do Tocantins (IFTO)
• Equipe Siegel - Criciúma / SC - Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Categoria RoboCup SOCCER
• Equipe Mack-Cazeca - São Paulo / SP - Colegio Mackenzie
Mundo Robótica - Revista Oficial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 13
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A robótica mudou a
maneira como eu vejo
o mundo

Jovem de
Dianópolis (TO)
superou
desafios e
segue carreira
na área de
computação
ma criança curiosa e um
objetivo:
desenvolver
máquinas que resolvam os
mais diversos problemas
das pessoas. Essa criança
cresceu, cursa o ensino superior,
contribui com a comunidade e ainda
espera difundir a robótica para todo
seu estado.
Estamos falando do jovem Joaquim
Flávio, morador de Dianópolis (TO),
cidade com pouco mais de 19 mil
habitantes. Estudante de Ciência da
Computação, o rapaz de apenas 18
anos já tem muita história para contar
sobre sua paixão pela robótica, reconhecimento e contribuições que
jamais serão esquecidas.
Desde a infância, Joaquim apreciou
robótica e computação: desmontava
brinquedos e objetos eletrônicos para
entender como funcionavam seus
circuitos e criava seus próprios apare-

lhos, lanternas e carrinhos. A atividade era autodidata, pois faltavam
incentivo e orientação para que
desenvolvesse suas pesquisas no
Ensino Fundamental, cenário que
mudou quando chegou ao Ensino
Médio.
Ao ingressar no Instituto Federal do
Tocantins, como estudante de Técnico em Informática, Joaquim encontrou parcerias para a vida toda. Umas
delas é o professor Dêmis Carlos da
Fonseca Gomes, quem ajudou o
jovem para que suas ideias enfim
tomassem forma. Foi então que
surgiu a oportunidade da primeira
participação na Olimpíada Brasileira
de Robótica, em 2015. Acompanhado
do colega Wellisson Guilherme, e dos
professores Dêmis, Marcos Dias e
Diego Rodrigues, Joaquim estava
finalmente inscrito na maior competição de robótica do país.
A OBR
Com persistência e muita dedicação, a equipe novata na OBR encarou
os desafios, como conta Joaquim:
“Encontramos diversos problemas
durante essa missão: falta de equipamento e de conhecimento em todo
nosso campus, além do curto prazo
que teríamos para resolver a problemática. Mas a vontade de ganhar era
muito maior que as dificuldades.
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Às vésperas da competição, percebemos que os robôs não eram capazes de realizar a prova. Mesmo
assim, com o incentivo dos professores, fomos a Palmas, com apenas
duas caixas de sapato e muita coragem. Ainda bem! Competindo com
equipes de alto nível, nosso robozinho, feito de drive de DVD, dois motores e dois sensores de infravermelho
obteve a vitória”.
Da etapa regional à nacional da
OBR, um sonho se realizava: “Ao
chegarmos em Uberlândia (sede da
OBR nacional 2015) nos deparamos
com pessoas de toda parte do Brasil
trabalhando com coisas que não
imaginávamos, como visão computacional, inteligência artificial e mecânica”. Não deu vitória dessa vez, mas o
melhor resultado estava na experiência adquirida pela equipe persistente
de Joaquim.
DIFUNDINDO A ROBÓTICA
A OBR 2015 foi a primeira de
muitas ações envolvendo Joaquim e
a cidade de Dianópolis, que teve o
cenário da robótica transformado.
“Continuamos pesquisando e aprimorando nossos conhecimentos, disseminando a robótica por todo o estado.
Passamos de 2 a 20 estudantes de
robótica no campus, em apenas 1
ano! Entre nossas conquistas, a Gua-
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rateca, uma biblioteca de funções
para Arduino, que proporciona
grande facilidade para alunos leigos
em programação”.
Hoje, Joaquim não pode competir
por ter finalizado o Ensino Médio. Ele
cursa Licenciatura em Computação,
no campus Dianópolis do IFTO, onde
atua como técnico e orienta equipes
para a OBR. O jovem ainda mantém
parcerias com escolas públicas da
cidade, buscando expandir a robótica
para todo o estado.
Para o mentor de Joaquim, o
professor Dêmis, o jovem está além
do padrão de desempenho de sua
idade:
“Joaquim
tem
atitudes
realmente de líder desta equipe, que
coleciona muitos prêmios e sucessos. Todos os estudantes são muito
empenhados, mas o Joaquim conduz
diversas equipes à OBR todos os
anos com resultados satisfatórios.
Muitas conquistas em tão pouco

Guarabots - OBR2016
tempo! ”
E não pense que Joaquim vai
parar por aí. Os planos mostram
trajetória longa para este jovem estudante: “ A robótica mudou a maneira
como eu vejo o mundo, o pensamento lógico e que busca sempre resolver os problemas, além da ajuda

para as demais matérias do Ensino
Médio. A robótica não é só um
hobbie, mas uma visão do que quero
trabalhar pelo resto da vida. Meu
objetivo é ensinar e propagar a robótica em todo o estado, tornando
matéria obrigatória em todas as
escolas públicas do TO.”

JOAQUIM EM NÚMEROS
OBR - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA

FABLEARN CONFERENCES BRAZIL 2016

•01° Nível 2 – Estadual (Palmas/Tocan�ns) [2015]
•22° Nível 2 – Nacional (Uberlândia/Minas Gerais) [2015]
•01° Nível 1 – Estadual (Palmas/Tocan�ns) [2016]
•02° Nível 1 – Estadual (Palmas/Tocan�ns) [2016]
•02° Nível 2 – Estadual (Palmas/Tocan�ns) [2016]
•03° Nível 2 – Estadual (Palmas/Tocan�ns) [2016]
•32° Nível 1 – Nacional (Recife/Pernambuco) [2016].
• Melhor equipe de programação [2016]
• Melhor escola pública [2016]
• Melhor equipe estreante [2016]
• 02° Nível 1 – Estadual (Palmas/Tocan�ns) [2017]
• 03° Nível 1 – Estadual (Palmas/Tocan�ns) [2017]
• 02° Nível 2 – Estadual (Palmas/Tocan�ns) [2017]
• 03° Nível 2 – Estadual (Palmas/Tocan�ns) [2017]
• Premio dedicação [2017]
• Premio inovação [2017]

• 1 - Ar�go aprovado na categoria “demos” [2016]

OBI - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA

• 6º LUGAR - Lego First -> (Brasília, DF)

• 1° Nível 1 – fase 1 (estadual) [2015] - Joaquim
• 1° classiﬁcado do Tocan�ns para a etapa nacional [2015]
- Joaquim
• 134° Nível 1 – fase 2 (nacional) [2015] - Joaquim
• 3 dos 4 classiﬁcados Nível 2 – fase 1 (estadual) [2016]
MNR – MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA
• 2 ar�gos aprovados para a mostra [2016]
• 2 projetos aprovados para patrocínio do CNPQ [2016]
• 1 ar�go aprovado para a mostra [2017]

JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFTO - JICE
• 1 – Ar�go aprovado na categoria “apresentações” orais [2016]
• CAMPEÃO – Modalidade Resgate [2017] - I CAMPEONATO DE
ROBÓTICA DO IFTO
• CAMPEÃO – Modalidade Seguidor de Linha [2017] - I CAMPEONATO DE ROBÓTICA DO IFTO
• 2° LUGAR – Modalidade Sumô [2017] - I CAMPEONATO DE
ROBÓTICA DO IFTO
• 1 – Ar�go aprovado na mostra de tecnologia.
• 1 – Workshop aprovada.
FIRST LEGO LEAGUE (FLL)

PALESTRA APRESENTADA
• Flisol -> Palestra aprovada (Arduino com GuaraTeca) - Brasília
PRODUTO GERADO
• Guarateca - Biblioteca de funções para robôs construídos sob
a plataforma Arduino (Premiado na MNR em 2016 com bolsa e
mérito técnico)
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FALA REPRESENTANTE!
De norte a sul do Brasil, a Olimpíada Brasileira de Robótica é
organizada com muito carinho e atenção.
Cada representante compartilha desafios e vitórias, dentro e fora da OBR.
Nesta edição, coordenadores e professores das regionais do Acre e Mato Grosso do Sul
compartilham com os leitores da Revista Mundo Robótica suas experiências!
Tem muita coisa boa acontecendo no país devido à OBR. Não deixe de acompanhar.

Trabalho em parceria e superação de
desafios contribuíram para o número de
participantes da OBR no Acre

“Nossa experiência em colaborar
com a OBR é muito proveitosa e
gratificante. Neste ano, através do
esforço de professores no trabalho de
divulgação do evento, tivemos aumento
significativo na quantidade de participantes,
nas modalidades teórica e prática. Podemos
vivenciar o quanto os alunos têm aprendido e
se esforçado na construção dos seus robôs. É
uma experiência nova e riquíssima para todos
os envolvidos.
Em nossa Instituição, não temos um curso
específico de robótica. Mesmo assim,
mostramos aos alunos o quanto a experiência
de participar desta competição pode agregar
em sua vida, tanto na aplicação de
conhecimentos já adquiridos, como pela
oportunidade de novos conhecimentos e
do trabalho prático, construindo algo
relevante em equipe.
Tivemos algumas dificuldades,
principalmente financeira. Equipes
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não conseguiam adquirir
os kits básicos, que foram
alcançados com a colaboração
de
alguns
professores
e
instituições. Com a realização do
evento no estado, acreditamos que
gestores de instituições de ensino
poderão verificar os benefícios que a
robótica educacional traz no processo de
ensino-aprendizagem, incentivando ainda
mais participações.
Neste ano, a expectativa é de um grande
evento Estadual da OBR no Acre, com a
participação efetiva de, no mínimo, 16
equipes de 4 escolas. Toda comunidade
poderá conhecer mais sobre a OBR e
colaborar para a difusão da robótica em
nosso Estado”.

Prof. MSc. William Pedrosa Maia e
Prof. MSc. Cleyton Souza - Instituto
Federal do Acre (IFAC) Coordenadores Estaduais
da OBR - ACRE.
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“É com imensa satisfação que
enviamos a primeira equipe da
cidade de Tarauacá (AC) para etapa
regional da OBR. Nossos alunos são
de dois cursos técnicos integrados ao
Ensino Médio, Florestas e Agricultura.
Apesar dos alunos não terem programação
ou eletrônica em suas matrizes curriculares,
surpreendem pelo esforço em aprender os
conceitos necessários e superar os desafios.
Ansiamos pela competição aqui no Acre, em Rio
Branco, e somos gratos aos organizadores pela
iniciativa”.
Prof. MSc. Angelo Maggioni e Silva Instituto Federal do Acre (IFAC) – Tarauacá (AC)

Rápido crescimento do Mato Grosso do
Sul na OBR incentiva ações de robótica
na educação do estado

“Quando iniciamos nossa participação na
OBR em 2012, não possuíamos todas condições
necessárias no IFMS Campus Ponta Porã. Apesar das
dificuldades, tivemos nossa primeira vitória da competição
Estadual e uma classificação expressiva na Nacional. Foi o
início da paixão e do fascínio pela robótica. A cada vitória e com
o interesse dos estudantes e dos pais, nossa instituição fez investimentos, oferecendo hoje uma boa estrutura para trabalhar.
Desde estão, ganhamos todas as edições das etapas estaduais
até 2017 e batalhamos para uma vitória na Nacional. Acompanho
muitos estudantes com características diferentes, mas com uma
característica forte em comum: o amor e a dedicação pela área e
colhem bons frutos.
Como mentor, contemplo a influência que temos na vida dos
estudantes, para despertarmos neles a paixão pela robótica.
Tenho grande orgulho por estar nesta área, que me proporcionou realização em vários aspectos pessoais e profissionais”.

Prof. Marcos Pinheiro Vilhanueva –
Instituto Federal do Mato Grosso do
Sul (IFMS) - Ponta Porã (MS)
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“Nossa primeira participação na OBR foi
em 2015. É sempre uma experiência incrível.
Contribuir com os alunos na construção do
conhecimento e na disseminação do mesmo,
é o que move o professor.
Aliar tecnologia, conhecimento, superação
e formação dá um toque especial à
competição. Acompanhar o crescimento dos
jovens, tanto técnico como pessoalmente, é
muito mais satisfatório que qualquer prêmio.
O crescimento da robótica no Mato Grosso

do Sul nos deixa satisfeitos, ainda mais por
sediar uma etapa regional da OBR. Isso
mostra que estamos crescendo e levando
essa oportunidade a outros estudantes,
outras equipes. Disseminamos valores de
vida e deixamos sempre o lema: “O que
descobrimos é mais importante do que aquilo
que ganhamos. Robótica é muito mais que
robôs, é amizade e conhecimento, é partilhar,
é crescimento”.
Prof. Wesley Sarati Coelho – SESI Dourados (MS)
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“Na região de Ponta Porã, a robótica teve grande crescimento em razão das ações do programa e de outras ações e
iniciativas de incentivo à participação de estudantes da
educação básica em olimpíadas científicas e no contato com
a tecnologia. Atuamos com o apoio da Universidades Federal
do Mato Grosso do Sul, SESI-MS e em parceria com instituições que incentivam seus estudantes e professores a participarem.
Saltamos de apenas 6 equipes inscritas em 2012, para
mais de 150 em 2018. Isso representa não apenas o crescimento, mas a possibilidade de criarmos mais oportunidades a
estudantes da educação básica em nosso estado e incentivarmos o desenvolvimento e o crescimento da robótica nessa
região do país.”
Prof. Amaury Antônio de Castro Junior Coordenador Estadual da OBR - Mato
Grosso do Sul
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Flávio Tonidandel é indicado Trustee
da RoboCup Federation
Recomendação coloca o Brasil como 2º da América
a integrar o Conselho de Trustees
O Brasil passa a ter representação
mundial quando o assunto é robótica.
Flávio Tonidandel, conselheiro da OBR e
presidente da RoboCup Brasil, foi
indicado como Trustee (conselheiro) da
RoboCup Federation. Com a indicação, o
Brasil se torna o 2º país das Américas a
fazer parte do Conselho de Trustees da
RoboCup Federation. Até então, apenas

os Estados Unidos tinham representante
no grupo.
Um Trustee brasileiro coloca e
posiciona
o
país
como
grande
protagonista no cenário mundial na área
de robótica. É a consagração do esforço
de todos os pesquisadores de nosso país
que, nos últimos 15 anos, se esforçaram
para tornar a robótica brasileira o que é
hoje.

FLÁVIO TONIDANDEL
Nosso Trustee é graduado em Engenharia Elétrica
pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em
Engenharia Elétrica pela Poli-USP e doutor em
Engenharia Elétrica pela Poli-USP. Hoje é professor do
Centro Universitário FEI, onde coordena o Curso de
Ciência da Computação. Apaixonado por robótica
móvel, Flávio é membro do Conselho Superior da
Olimpíada Brasileira de Robótica desde sua criação em
2007, e foi Coordenador Nacional da OBR em 2013 e
2014.
Para Flávio, fazer parte da RoboCup Federation não
é apenas uma vitória profissional: “Posso incentivar e
colaborar com os eventos de robótica por todo o mundo,
o que é uma paixão que tenho desde 2003, quando
começamos, eu e outros colegas brasileiros, a
organizar eventos similares no Brasil (CBR/OBR/MNR)

os quais nunca deixei de participar”, conta o Trustee.
Acompanhar o desenvolvimento do Brasil em relação
à robótica é também identificar os desafios que o país
ainda precisa superar, aponta Flávio. “O Brasil é enorme
e nossos esforços nunca são suficientes para
chegarmos a todos. Apenas uma parte dos jovens e
crianças é atingida pelos grandes eventos de robótica.
Precisamos
continuar
incentivando
voluntários,
apaixonados por robótica, a espalharem o tema pelo
país. Arrisco a dizer que a OBR talvez seja o maior
evento feito e organizado por voluntários e apaixonados
por robótica do MUNDO! Temos que continuar.
Precisamos e queremos mais. Espero que minha
participação na RoboCup Federation seja um estímulo,
uma referência de que o Brasil e os outros países da
América Latina podem acreditar em algo maior”.

Regional das Américas
Uma novidade vai mexer com as equipes de robótica do
Brasil: teremos uma etapa regional da RoboCup na
América, o que vai ampliar a participação do nosso país
em competições internacionais, como explica Flávio: “A
RoboCup Mundial cresceu muito nos últimos anos. Com
isso, a RoboCup Federation começou pensar em eventos
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internacionais regionais. Atualmente, existem as grandes
regionais da Europa e da Ásia-Pacífico. Em breve,
devemos ter uma Regional das Américas. Ela está em fase
de estruturação, mas vai permitir que mais equipes do
Brasil e dos outros países das Américas possam participar
de eventos internacionais. Em termos práticos, a OBR
pode ser muito beneficiada com esta mudança. Além da
equipe vencedora da OBR ir ao mundial, outras poderão
se classificar para a Regional das Américas, o que seria
fantástico em termos de experiência internacional para as
equipes do nosso país”.
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Boas
notícias
Participantes da OBR
têm mais um estímulo para
se preparar e vencer a
Modalidade Prática
A equipe campeã da Olimpíada Brasileira de Robótica de
2018, na Modalidade Prática, terá auxílio financeiro para
possibilitar sua participação na etapa internacional da
RoboCup na Austrália, em 2019.
A Finep (Financiadora de Inovação e Pesquisa) divulgou
em agosto o resultado do edital que visa financiar a participação de estudantes brasileiros em edições internacionais
de olimpíadas do conhecimento. (Confira o edital aqui)
A financiadora decidiu liderar pela primeira vez a iniciativa
em razão da carência de recursos para participações de
jovens talentos brasileiros neste tipo de ação.
Serão apoiadas despesas com deslocamento (passagens, vistos, seguros e diárias), além de taxas de inscrição.
Mais um ótimo motivo para se destacar e representar o
Brasil diante do mundo todo!
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