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EDITORIAL
Foi um show! Os robôs das
equipes
finalistas
superaram cada obstáculo
como se fossem reais! A
cada vítima resgatada, o
público vibrava tanto que
chegava a tremer a
arquibancada!
O
ROBÓTICA
em
João
Pessoa foi memorável! Um espaço enorme, cheio
de
crianças,
jovens,
pais,
professores,
pesquisadores, engenheiros, desenvolvedores e
entusiastas de toda a América Latina aprendendo
juntos. E robôs. Muitos robôs! Toda sorte de robôs
representando suas equipes nas mais diversas
categorias da LARC e da CBR.

também de muito aprendizado. Coroamos seus
resultados
com
milhares
de
medalhas
conquistadas em todo o país, abrindo as portas de
universidades como a Unicamp para uma nova
etapa na vida de muitos de nossos participantes.
Vamos a 2019 com as baterias carregadas,
convidando a todos para participarem cada vez
mais também das etapas de organização, seja
propondo temas para as questões das provas
teóricas, compondo os conselhos estaduais da
modalidade prática e sugerindo material para
nossa revista e outras mídias.
Fique atento! O calendário da Olimpíada Brasileira
de Robótica 2019 já está no ar!

Nessa edição da revista Mundo Robótica
fechamos os trabalhos do ano de 2018. As
páginas seguintes vão apresentar um pouquinho
da história de cada um dos campeões da Etapa
Nacional. 2018 foi um ano de muitos desafios e
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ROBÓTICA PARA MAIORES
Terminou o Ensino Médio ou Técnico e gostaria de continuar competindo na robótica?
Existem desafios, nacionais e internacionais, com espaço para quem está na graduação
e não quer se distanciar do tema.

As competições de robótica reúnem construtores de robôs
que disputam para mostrar qual deles é capaz de cumprir
da melhor forma um determinado objetivo especificado.
Elas são diferenciadas pelos seus propósitos científicos e
acadêmicos, grau de autonomia exigida dos protótipos de

robôs e as restrições para a construção do protótipo.
Entre os desafios que abrangem maiores faixa etária e
escolaridade, estão a Mostra Nacional de Robótica, a
Latin-American Robotics Competition (LARC) e a
Competição Brasileira de Robótica (CBR).

COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ROBÓTICA (CBR)
A Competição Brasileira de Robótica reúne no mesmo
evento pesquisadores, estudantes de graduação e
pós-graduação de várias Universidades e Institutos de
Pesquisa da América Latina e do exterior. A CBR
classifica também equipes à RoboCup.
São vários desafios para os robôs autônomos,
fomentando o desenvolvimento e a produção de novos
M.R - A LARC teve início em 2002. Qual a
importância dessa competição no fortalecimento
da robótica na América Latina?
Paulo - Sem dúvida, as competições têm um papel
muito importante para a pesquisa e o desenvolvimento
tecnológico na área de robótica. Contudo, eu entendo
que sua maior contribuição é na atração de jovens
talentos para essa área. Se envolver em equipes com
colegas, colocar energia em uma competição
buscando fazer o melhor na tentativa de vencê-la, em
suma, pôr conhecimento em prática nesse cenário têm
atraído estudantes para as áreas de engenharia e
exatas. Essas áreas são conhecidamente difíceis e
tem perdido estudantes pela evasão e retenção em
seus cursos.
M.R - Logo depois, aconteceu a primeira edição da
CBR, em 2003. Qual foi a motivação para uma
Competição Brasileira de Robótica?
Paulo - A Competição Brasileira de Robótica surge
quando o Brasil organiza a LARC 2003 e foi um
sucesso, motivado pela vontade de alguns
pesquisadores brasileiros em passar a realizar uma
competição local nos moldes da Robocup Mundial e da
LARC.
Realizado anualmente ajuda a manter
constante os benefícios de uma competição nas áreas
de engenharia e exatas. E a CBR vem crescendo: em
2018, foram 131 equipes, com total de 700
competidores. Para se ter ideia, em 2017 foram 123
equipes.
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conhecimentos na área de Robótica Autônoma Inteligente
na América Latina.
Em entrevista à Revista Mundo Robótica, o General Chair
da LARC e da CBR, Paulo Ferreira Jr., conta sobre as
competições e a sua opinião sobre robótica no país e no
mundo.
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M.R - Quais as modalidades da CBR?
Paulo - Em 2018, tivemos 14 modalidades: RoboCup
Simulation 2D, RoboCup Simulation 3D, RoboCup
Small - Size (F180), RoboCup Humanoid and Standard
Platform, RoboCup @Home, RoboCup Junior Rescue
(Maze), RoboCup Junior OnStage (Dance), RoboCup
Junior Soccer, RoboCup Junior CoSpace Rescue,
RoboCup Logistics, RoboCup Brazil Open Flying
Robot Trial League, IEEE Standard Educational Kits
(SEK), IEEE Open, IEEE Very Small Size e IEEE
Humanoid Robot Racing.
A IEEE Very Small Size e a IEEE Standard Educational
Kits (SEK) tiveram, respectivamente, 25 e 18 inscritos,
destacando-se pela quantidade de participantes.
Nesse ano, também tivemos um categoria nova, em
modo de demonstração, a RoboCup Brazil Open Flying
Robot Trial League, que envolve robôs voadores
realizando tarefas complexas.
M.R - Por que é importante continuar com espaço
para competições de robótica, mesmo após o
término do Ensino Médio, envolvendo estudantes
de pós-graduação e pesquisadores?
Paulo - A competição leva a pesquisa científica de
ponta, realizada por pós-graduandos e pesquisadores,
para o mundo real. Isso aproxima a pesquisa do
desenvolvimento tecnológico e acrescenta uma
experiência única aos alunos que passam a competir.
M.R - Os participantes da CBR costumam
apresentar contato com a robótica anteriormente,
envolvidos com o tema desde o ensino médio?
Paulo - Temos muitos alunos que têm contato com
competições pela primeira vez na CBR. Mas claro,
aqueles que já conhecem competições, como a OBR,
quando chegam na Universidade buscam grupos de
pesquisa e equipes para continuar participando.

M.R - Na sua opinião, quais motivos para o
crescimento do interesse pela robótica no país?
Paulo - Essa é uma pergunta difícil! Eu acho que as
competições estimulam o crescimento, mas também a
mudança nas profissões e a crescente veiculação na
mídia dos avanços em inteligência artificial. A robótica
sempre despertou curiosidade nas crianças e
adolescentes e temos oferecido mais oportunidades
para que eles possam conhecer e se inserir nessa
área. Então, acho que o aumento do interesse na
verdade não está acontecendo, o interesse sempre
esteve presente. A questão é que temos mais
oportunidades desse interesse surgir e se tornar uma
atividade na vida dos alunos.
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OBR EM
EM
OBR
númEr0s
númEr0s
Tivemos mais um ano de sucesso da Olimpíada Brasileira
de Robótica. Os registros de inscrições mostram curiosidades sobre o
perfil dos participantes, que aumentam a cada ano. Você vai conferir esses dados a seguir!

MEDALHAS DE 2018

DE NORTE A SUL DO BRASIL
A OBR está em todo país. As cinco regiões
brasileiras participam ativamente da competição.
Em 2018, a região Nordeste teve o maior número
de inscrições tanto na Modalidade Prática quanto
na Teórica. Acompanhe:

Com muito orgulho, a OBR entrega suas
medalhas, homenageando e reconhecendo os
melhores colocados da Olimpíada, incentivando
a melhoria dos participantes a cada ano.
Na Modalidade Prática, foram conferidas 4.400
medalhas aos participantes da OBR que se
destacaram em etapas regional, estadual ou
nacional.
Já a Modalidade Teórica de 2018 distribuiu 8 mil
medalhas, em função do desempenho do aluno,
buscando reconhecer os jovens com elevado
potencial para áreas técnico-científicas, ou em
função da expressiva melhora do desempenho
individual do aluno ao longo dos anos (nesse
caso estimulando o jovem a superar seus
próprios limites pessoais), além de medalhas aos
participantes do Minicurso.

MODALIDADE TEÓRICA
Total de estudantes inscritos:
144.841

MODALIDADE PRÁTICA
Total de equipes inscritas:
4.347

3%

6%

7%

22%

30%

44%

NORTE
10%

NORDESTE
9%

CENTRO-OESTE
SUDESTE
SUL
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2%

INSCRIÇÕES POR NÍVEIS DE
COMPETIÇÃO
33%

Cada Modalidade é organizada em níveis, a fim
de melhor distribuir os participantes e as provas.
Na Modalidade Prática, o Nível 2 – para
estudantes de 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental e todos os anos do Ensino Médio
ou Técnico – registra maior número de equipes
inscritas.

65%

Nível 0
Nível 1
Nível 2

4%

Já na Modalidade Teórica, os Níveis 2
(alunos dos 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental) e 5 (alunos dos Ensino
Médio ou Técnico) registraram quase o
mesmo número de inscrições.

15%

21%

Nível 0
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5

21%
19%

20%

TODOS PODEM
PARTICIPAR

A
Olimpíada
Brasileira
de
Robótica,
nas
Modalidades
Prática e Teórica e seus diferentes
níveis, é aberta a estudantes de
escolas públicas e particulares de
todo o país.

Homens e Mulheres, meninos e
meninas
aprendem
e
se
divertem durante a OBR, em um
espaço democrático e desafiador
para ambos os sexos!

55%

43%

45%

57%
Inscrições Meninas 2018
Inscrições Meninos 2018

Escolas Públicas
Escolas Par�culares

Se você já faz parte desses números, continue nessa competição que agita estudantes de todo o país.
E se ainda não está nas estatísticas, estamos te esperando em 2019.
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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 das regionais do Rio de Janeiro e Roraima compartilham com
os leitores da Revista Mundo Robótica suas experiências!
Tem muita coisa boa acontecendo no país devido à OBR. Não deixe de acompanhar.

Estado de Roraima, berço do campeão do
Minicurso de Robótica, enfrentou desafios
e chegou com força na OBR

iniciamos a germinação da
semente da robótica em
Roraima.
“A robótica no Estado de Roraima é
muito desafiadora, uma vez que
estamos geograficamente longe (3 mil
km) da Capital Federal (DF), o que dificulta
o mercado local, sem componentes
eletrônicos atualmente usados na robótica,
como o giroscópio e o Arduino. O IFRR
realizou uma licitação e adquiriu um kit de
robótica que facilitou iniciarmos no mundo da
robótica, em 2015.
Apenas em 2016 conseguimos desenvolver
a primeira equipe prática de Roraima para a
Modalidade Teórica Nível 2 da OBR. Foi um
salto gigantesco... Não tínhamos noção real
da magnitude dessa Olimpíada. Logo na
primeira
participação,
conseguimos
conquistar o terceiro lugar nessa
modalidade com a aluna Daniely Lima
Bezerra, do Curso Técnico em
Eletrônica Integrado ao Ensino Médio.
Acredito que, com sua vitória,
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E em 2018, veio a surpresa de
Pedro Reis, conquistando o primeiro
lugar, de forma inesperada... Tive que
pedir alguém para me ‘beliscar’, pois não
tinha caído a ficha!
Mais essa conquista irá incentivar nosso
Estado a participar da OBR, pois é um
momento ímpar para a vida acadêmica
destes!”
Heitor Hermeson de Carvalho Rodrigues –
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Roraima (IFRR)/ Campus
Boa Vista - Coordenador Estadual
da OBR em Roraima
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No Rio de Janeiro, a participação na
OBR vem aumentando a cada ano com
muitas parcerias e dedicação!

“Em 2013, eu fui convidado para
ser o representante estadual da OBR
no Rio de Janeiro e promover o evento
no IME (Instituto Militar de Engenharia). A
princípio, fiquei muito receoso, posto que
esta era uma competição com histórico de
certames
anteriores
e
com
equipes
relativamente experientes envolvidas. Até então,
não havia presenciado alunos tão novinhos, muito
compenetrados com seus laptops e robôs - e, mais
importante, levando ‘muito’ a sério a competição.
Nada mais gratificante!
Nesse primeiro ano, obtive o apoio do IME para a
construção das arenas e para a infraestrutura
necessária ao evento, que naquela época consistia em
pouco mais de 60 equipes presenciais. A partir de
então, com grata satisfação, vi a competição crescer
em número de equipes e público. Contei com o
auxílio luxuoso das professoras Karla Figueiredo
e Marley Velasco, da PUC-Rio. Alguns eventos
foram sediados no ótimo auditório desta

Paulo Fernando Ferreira Rosa Instituto Militar de Engenharia Coordenador Estadual da OBR no Rio de Janeiro

universidade. Alunos de doutorado, os
atuais professores universitários Luis Silva
(CEFET - Nova Friburgo) e Alberto Angonese
(FAETERJ - Petrópolis), empenharam-se com
competência na organização da OBR-RJ,
respondendo ao crescimento vertiginoso da
mesma, em tamanho e em entusiasmo. Meus
melhores agradecimentos também aos alunos do
IME e da PUC, que mais que participam como
voluntários: vibram muito com a competição.
No ano de 2018, finalmente, o Conselho da OBR-RJ foi
formalizado por votação entre os docentes
participantes. As reuniões semanais do Conselho, via
vídeo conferência, foram determinantes para o bom
andamento da organização geral do evento. Agradeço à
colaboração dos membros do Conselho e espero
continuar contando com todos para aprimorar as
nossas experiências. Além disso, a paciência, a
disponibilidade e a presteza dos membros da
organização nacional é algo difícil de mensurar, para
ter que agradecer apenas com meras palavras. Tudo
isso tinha que estar lá, ou de outra forma não
aconteceria.
Finalmente, espero que novas equipes sejam
formadas para engrandecer ainda mais a
Robótica no Rio de Janeiro e no país”.
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É Nacional!
Etapa Nacional da
OBR 2018 teve emoção
e muitos desafios
Entre os dias 06 e 09 de novembro de 2018, o Centro de
Convenções de João Pessoa, na Paraíba, foi o palco da
Etapa Nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, onde
50 equipes classificadas em cada Nível da Modalidade
Prática e os participantes do Minicurso de Robótica
puderam mostrar suas habilidades na área, compartilhar
conhecimentos e, é claro, se divertir muito. Parabéns a
todas as equipes!
A Etapa Nacional da OBR aconteceu simultaneamente à
Mostra Nacional de Robótica. A realização dessa final

conjunta é um estímulo aos jovens finalistas da OBR, que
ficaram em contato direto com alguns dos maiores
pesquisadores do Brasil nesta área do conhecimento.
Com muitos desafios e emoção, na Etapa Nacional
conhecemos também a equipe que irá representar o Brasil
na RoboCup 2019: a Robo Brain levou o 1º lugar do Nível
2 e irá para Austrália competir na Liga Junior da Categoria
Rescue Line.
Muita coisa legal aconteceu durante a Etapa Nacional e a
Revista Mundo Robótica traz todos os detalhes para você!

O desempate da rodada final
O último dia de competições é marcado pela Rodada Final,
que reúne as 10 equipes melhor pontuadas em cada Nível
na Etapa Nacional.
Neste ano, duas equipes - Tríplice Entente e Evolução estiveram empatadas em 10º lugar no Nível 2, mas apenas
uma delas poderia ir para a última rodada.
Foi realizada uma Rodada Extra de Desempate. A equipe
que teve a melhor pontuação foi a Tríplice Entente,
classificada para a Rodada Final, que aconteceu na
sequência.
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Prêmios Extras

Além da premiação às três equipes melhores
colocadas de cada Nível, a OBR também entrega
prêmios de destaque aos participantes, sempre em
busca de oferecer o maior número de
reconhecimento possível. Esses prêmios existem
também na RoboCup.

NÍVEL 1
EQUIPE

PRÊMIO
Ouro
Prata
Bronze

Tucuna Droid
Windowglyhnm
Fulano de Tal

PONTOS
712
650
585

Robustez
Avengers
Design
Legos Vorazes
Inovação
Sesi Canaã Robots Life
Dedicação
Sesi - Sc Agrorobots
Programação
Technord
Maker
Destruidores
Diário do Robô
Tesla
NÍVEL 2
EQUIPE

PRÊMIO
Ouro
Prata
Bronze

Robo Brain
Ólympos
The Hackers

Robustez
Design
Inovação
Dedicação
Programação
Maker
Diário do Robô

Sesi Robobio
Sesi Big Bang 2
G.A.P
Evolução
Sesi Quarks
Tríplice Entente
Monster High

PONTOS
925
766
760

TODOS DESCALÇOS
VOCÊ REPAROU QUE NAS FOTOS DA ETAPA NACIONAL DA OBR
OS PARTICIPANTES ESTÃO DESCALÇOS?

Os sapatos não são utilizados em respeito aos robôs participantes da categoria OnStage. Assim, a plataforma
de competição não acumula sujeira, o que poderia atrapalhar o desempenho dos robôs!

POR TRÁS DA COMPETIÇÃO
Não podemos deixar de parabenizar e agradecer a tantas
pessoas que fizeram a OBR chegar até a Etapa Nacional 2018!
Os professores de cada equipe que se empenham em ensinar e
apoiam seus estudantes até o fim das competições, os familiares
e competidores empolgados, toda a equipe da OBR,
coordenação e representantes estaduais, e, principalmente, a
enorme quantidade de voluntários.

Por cada etapa da OBR,
nossos agradecimentos. Vocês são geniais!
Mundo Robótica - Revista Oficial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 11
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é campeã

Aprendizado e união marcaram
Etapa Nacional da OBR 2018

Equipes campeãs contam um pouco de sua trajetória e a emoção de subir ao pódio
A Olimpíada Brasileira de Robótica incentiva o
conhecimento em diferentes áreas do ensino, mas
também ensina aos seus participantes importantes
lições sobre trabalho em equipe, vitória e até mesmo
derrota.
A Etapa Nacional da OBR reúne as melhores equipes
do país, compartilhando experiências e todo

nível 1

aprendizado da trajetória na OBR. Nem todos chegam
ao pódio, porém todos são vitoriosos.
Os primeiros colocados da OBR 2018 enfrentaram
desafios para a conquista de suas medalhas.
Conheça as equipes campeãs e quais seus planos
para o próximo ano!

Medalha de Ouro - Equipe Tucuna Droid - Tocantins

“Nosso primeiro contato com a
robótica aconteceu em 2014, ano
em que tivemos a oportunidade
de participar da First Lego
League (FLL). Após isso, nosso
interesse pela robótica só
aumentou.
No ano seguinte (2015), tivemos
nossa primeira participação na
OBR, quando a equipe ‘Tucuna’
nasceu.
Neste
ano,
conquistamos a 31ª posição.
Em 2016, avançamos para 12º
com o Nível 2 e na edição
seguinte (2017), caímos para a

21º posição. Mas, após
longos
três
anos,
firmarmos
nosso
laboratório
e
construirmos
uma
rotina
de
trabalho
c o n s i s t e n t e ,
conseguimos
nos
consagrar campeões no
Nível 1.
A emoção foi tremenda e ver a
satisfação estampada no rosto
dos meus alunos, bem como a
maturidade alcançada por eles,
me fez constatar o quão
importante a robótica é enquanto
ferramenta de ensino.
Nosso objetivo para as próximas
edições? Nos esforçarmos e
trabalhar ainda mais para
continuarmos
sendo
enriquecidos com esse evento.”
Professor Ulisses Q. Parreira –
Tutor da equipe Tucuna Droid

12 • Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica

Mundo Robótica, São Carlos-SP, ano 5, n.13, set/dez 2018

nível 2
Medalha de Bronze - Equipe The Hackers - Pernambuco
“A equipe The Hackers, surgiu
na ‘Escola Municipal de Tempo
Integral
Pedro
Augusto’.
Nestes cinco anos de trabalho,
participamos
de
diversos
eventos, sempre buscando
aprender os fundamentos da
programação, estratégias de
competição e construção de
robôs de resgate integrados
aos
conhecimentos
do
currículo escolar.
Minha atividade de tutor da
equipe é um trabalho de
parceria com a professora de
Ciências dos garotos, a Eliane.
Suas atividades são voltadas
para
a
educação
humanizadora, com objetivo
claro de superação das
dificuldades
imposta
pela
realidade ímpar de cada um
dos quatro membros de nossa
equipe.
A união, espírito de equipe,
companheirismo e amor entre
esses garotos sempre me
encantou, por isso resolvi
apoiá-los nos anos de 2015,

2016 e em 2017, quando
chegamos a nossa primeira
nacional da OBR. O resultado
não foi o esperado, mas
voltamos para 2018 com muita
experiência na bagagem!
Tivemos pouco tempo de folga
entre as etapas regional e
estadual, mas a equipe não
queria parar de treinar, focada
em bons resultados, na
eficiência
do
robô
e
principalmente na diversão em
aprender, em competir e se
integrar com as demais
equipes.
Aprendemos, como seres
humanos, que não podemos
ser perfeitos, mesmo quando
parecemos quase perfeitos.
Vamos trilhar novos caminhos
em outras modalidades, com
novos companheiros e novos
robôs”.
Prof. Jadson C. de Amorim –
Tutor da equipe The Hackers

Medalha de Prata - Ólympos - Amazonas
“A equipe Ólympos faz parte de
uma equipe muito maior, a ‘Clube
de Robótica World Doctors’, do
Instituto Federal do Amazonas.
Somos em 15 integrantes e todo
ano participamos da OBR e da
FLL. Conquistamos alguns títulos
que nos dão muito orgulho, pois
levar o nome de nossa escola, e
principalmente do Amazonas,
cada dia mais longe é nosso maior
objetivo.
Buscamos mais estrutura para
desenvolver
a
robótica:
Normalmente, competimos com
kits da Lego, mas queremos
construir
nossos
robôs
de
competição em Arduíno.

nosso robô ainda mais eficaz e
rápido.
Pretendemos
nos
aventurar em outras categorias de
competições, pois hoje temos alta
demanda de alunos tanto do
Ensino Médio como do Superior
para participar em competições.
Por sermos uma Equipe do
Instituto Federal procuramos
compreender
toda
sua
comunidade de alunos.
A Ólympos está cada dia mais
motivada
em
buscar
conhecimentos que agreguem na
evolução das habilidades de
programação e mecânica do Robô
e já pensa na OBR de 2019.”

Juan Gabriel de Albuquerque
Estamos estudando como deixar Ramos – Tutor Equipe Ólympos
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Medalha de Ouro - Rumo à ROBOCUP JUNIOR 2019
Robô Brain - São Paulo
“A equipe Brain já está competindo na
OBR há três anos. É uma equipe bem
entrosada e determinada.
Em 2016, conquistamos a medalha de
prata, na modalidade Resgate de
Vítimas, Nível 1, na Etapa Regional
Paulista da OBR. Na Estadual,
recebemos o prêmio ‘Inovação’ e, na
Nacional, ‘Melhor Programação’.
Em 2017, no Nível 2, a equipe foi
Campeã na Regional e recebeu o
prêmio ‘Maker’ na Estadual.
Em 2018, com a maior pontuação das
Regionais Brasileiras, Nível 2, a
equipe conquistou o Ouro. Na
Estadual, recebeu a Prata. Na
Nacional, campeã, gabaritou o
percurso no menor tempo.
O Robô Brain representará o Brasil na
RoboCup
Junior
2019,
que
acontecerá na Austrália. Estamos
muito motivados para o campeonato
mundial,
trabalhando
muito,
implementando melhorias no robô e
desenhando estratégias para a
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competição. São muitas anotações,
desenhos, cronogramas, códigos,
fios, conversas, enfim, ânimo total e
muita confiança. O trabalho continua
a todo vapor, com reuniões
presencias
e
conversas
em
aplicativos de mensagens, tudo para
conseguirmos terminar antes do
prazo estipulado pela equipe”.
Professor João Roberto da Silva –
Coordenador da equipe Robô Brain
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VENCEDOR DO MINICURSO
DA OBR EM 2018 É DE RORAIMA
REPRESENTANTE DO ESTADO NO MINICURSO,
JOVEM DE 17 ANOS CONTA SOBRE SUA VITÓRIA
Curiosidade, disciplina e muita torcida
fazem parte da trajetória que levou o
jovem Pedro Reis Ibernon, de 17
anos, à vitória do Desafio do
Minicurso da OBR em 2018. Aluno do
curso Técnico em Informática do
Instituto Federal de Roraima, Campus
Boa Vista do (CBV-IFRR), o
medalhista de ouro conta à Revista
Mundo Robótica sua experiência na
OBR.
Pedro iniciou o contato com a robótica
no Ensino Fundamental, assistindo a
filmes de ficção científica.
“Esses filmes me geravam diversas
curiosidades - que quase nunca eram
respondidas. Então, foi na OBR que
tive maior proximidade com o tema.
Foi lá onde encontrei respostas para
algumas das minhas dúvidas”, conta o
estudante.
Foi com essa aproximação que Pedro
começou a trilhar seu caminho ao 1º
lugar no Minicurso. Com incentivo dos
pais, professores, colegas e da equipe
do Instituto Federal de Roraima,
enfrentou obstáculos e chegou ao
Minicurso como representante de seu
Estado: “É uma sensação de gratidão
à Deus e a todos que me ajudaram,
pois superei os desafios financeiros,
de imaginação e trabalho em equipe,
conquistando esse sentimento de
alegria e vitória”.
Mas as conquistas não param por aí.
“Levarei da OBR o aprendizado nos
conceitos de robótica, como a usamos
em nosso dia-a-dia e todo seu
conteúdo
tão
interessante.
Recomendo aos que estão iniciando o
contato com a robótica que participem
da OBR, pois foi lá que tanto aprendi.
É uma área do conhecimento que tem
crescido muito e precisa de novos
profissionais”, recomenda Pedro.
Dentre os alunos de sua turma, o

estudante mostrava destaque desde o
início das etapas teóricas, como conta
o coordenador da OBR em Roraima,
Heitor Hermeson de Carvalho
Rodrigues.
“Quando apliquei as duas fases da
prova teórica, observei algo em
Pedro, jovem com muita simplicidade
e inteligência. Sua prova estava com
muitas anotações! Mesmo quando o
assunto era conteúdos como o
Arduino, tema que seu Curso Técnico
não abrange, ele fazia um rabisco e
encontrava a solução para o
problema. Acredito que Pedro estava
no momento certo e na hora certa
para brilhar”.
“Essa vitória fará com que mais e mais
alunos de escolas públicas e privadas

possam participar da OBR, pois é um
momento ímpar para a vida
acadêmica destes jovens estudantes,
uma grande oportunidade para brilhar,
como o Pedro”, comemora o
professor.
A curiosidade e perspicácia de Pedro
o levou ao lugar mais alto do pódio no
Minicurso da OBR, experiencia única
para o roraimense.
“Agradeço
a
OBR
por
me
proporcionar esse momento que
sempre recordarei, com as sensações
de alegria e vitória. Agora, estou
aberto à oportunidades para seguir a
carreira na robótica, mesmo sendo
uma área com poucas oportunidades
de trabalho em meu Estado ”.

E OLHA QUEM SÃO OS OUTROS GANHADORES DO DESAFIO
DO MINICURSO DA OBR 2018:
2º lugar: Bruno Munhoz Lavanini – Santa Catarina
3º lugar: Pedro Machado Martins Leão – Pernambuco
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ACOMPANHE NOSSO CA
NÃO FIQUE FORA DA MAI LENDÁRIO E
OR
DE ROBÓTICA DA AMÉRICCOMPETIÇÃO
A LATINA

INSCRIÇÕES OBR 2019:

18/3 A 17/5 de 2019
OBR - MODALIDADE TEÓRICA

1ª FASE: 07/06/2019 (SEXTA-FEIRA)
OBR - MODALIDADE TEÓRICA

2ª FASE: 23/08/2019 (SEXTA-FEIRA)
OBR - MODALIDADE PRÁTICA - REGIONAIS/ESTADUAIS:

JUNHO A SETEMBRO DE 2019

OBR - MODALIDADE PRÁTICA - ETAPA NACIONAL:

22 A 26/10 DE 2019
RIO GRANDE / RS

