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Apresentação: 

O Torneio Brasil de Robótica – TBR é uma iniciativa da empresa R2E – Robótica 

Educação e Eventos, que, além de ofertar uma modalidade própria de evento de cunho 

educativo-científico-tecnológico, objetiva preparar crianças, jovens e adultos para atuarem de 

diferentes modos na pluralidade de torneios científicos e tecnológicos, bem como aqueles de 

robótica.  

Deve ser entendido como um foro livre, em que a capacitação do público atendido 

possibilitará o desenvolvimento humano de forma holística, de modo que possam se 

enveredar pelo mundo maravilhoso das descobertas, invenções e inovações.  

O foco encontra-se em fazer com que essas pessoas possam compreender melhor 

sua localização no mundo, importância na comunidade em que habitam, capacidade de 

realização e necessidade por uma sociedade mais equânime.  

Missão:  

Contribuir para a formação das crianças, jovens e adultos, desenvolvendo 

competências que propiciem a criatividade, a inovação e o desenvolvimento 

tecnológico.  

Visão:  

Ser referencia na formação de pessoas e fomento a inovação e ao 

desenvolvimento tecnológico 

Valores: 

I. Respeitar o próximo 

II. Educação é o nosso alicerce 

III. Ser proativo 

IV. Aprender sempre 

V. Agir com organização e critério 

VI. Agir em harmonia 

VII. Compartilhar sempre 

VIII. Fomentar a Ciência e a Tecnologia 

IX. Disseminar a Inovação 

X. Respeitar a Natureza 
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Modelo Conceitual: 
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Organização do TBR: 

Nas categorias Baby e Kids 1 o processo de avaliação objetiva ao desenvolvimento 

humano de modo holístico, daí a preocupação em fazer uma avaliação ampla nos diferentes 

domínios de atuação. 

O processo de avaliação das equipes Baby e Kids 1 é composto de algumas etapas, que 

deverão ser cumpridas integralmente conforme os itens descritos abaixo. 

 

Apresentação da equipe 

A equipe deverá preparar-se para uma apresentação única, que acontecerá conforme 

cronograma disponibilizado pela Organização do TBR 

A apresentação será realizada em sala fechada, com duração máxima de 15 minutos. 

Nesta apresentação a equipe deverá expor o seu projeto de pesquisa, as tecnologias 

empregadas e organização da equipe (trabalho em equipe), bem como a maquete sobre o seu 

projeto, que ajudará os jurados no entendimento do mesmo.  

OBS.: Na temporada 2020 a apresentação será virtual 

 

Vídeo 

A equipe deverá gravar um vídeo explicando seu projeto de pesquisa, as tecnologias 

empregadas e organização da equipe (trabalho em equipe). O vídeo deverá ter duração 

máxima de 7 minutos, devendo ser entregue a organização do TBR até 30 dias antes do 

torneio. É importante que no início do vídeo apareça o nome da equipe, cidade e estado de 

onde ela é para facilitar a identificação do time pela organização do TBR. Não é necessário 

edição profissional do vídeo, porem a equipe deve ter o cuidado em deixar o áudio com boa 

qualidade para melhor compreensão dos jurados.  

Meio virtual 

A equipe poderá manter um meio virtual onde fará constar apresentações, encontros 

da equipe, construção da maquete, portifólios, fotos diversas de eventos, entre outras. Um 

blog ou fanpage desatualizado e/ou pouco explorado acarretará um demérito na avaliação da 

equipe. 
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Categoria Critério Pontuação do time 

1. Projeto  

1. Criatividade - O projeto é inovador e demonstra uma solução criativa. De 0 a 20 pontos 

2. Qualidade da Solução - O projeto é bem pensado e tem uma boa solução 
para o problema abordado pela Equipe. A solução está de acordo com o tema 
TBR. 

De 0 a 20 pontos 

3. Relatório de pesquisa - A equipe demonstrou ter realizado pesquisas para 
desenvolver a ideia do projeto e foi capaz de relatar claramente as suas 
conclusões. 

De 0 a 20 pontos 

4. Valor de impacto e entretenimento - O projeto tem um forte impacto 
sobre ao problema abordado, isso me fez querer vê-lo novamente ou 
aprender mais sobre ele. 

De 0 a 20 pontos 

2. Engenharia e 
Design 

1. Compreensão Técnica - A equipe explicou de forma clara e com 
conhecimento como é o funcionamento do seu projeto. 

De 0 a 20 pontos 

2. Conceitos de Engenharia - O projeto mostra evidências de que conceitos 
de engenharia foram usados. 

De 0 a 20 pontos 

3. Eficiência Mecânica - A concepção geral do projeto demonstra  eficiência 
durante a apresentação  (isto é, uso adequado de mecanismos, as peças não 
soltam com facilidade,  o projeto se mostra adequado para faixa de idade da 
equipe, é fácil de ser reparado, etc.). 

De 0 a 20 pontos 

4. Estabilidade Estrutural - O projeto é resistente e pode ser operado várias 
vezes sem a necessidade de reparos. 

De 0 a 20 pontos 

5. Estética - O projeto é atraente aos olhos, percebe-se claramente que a 
equipe esta empenhada em fazer uma boa apresentação sem auxílio de 
professores e/ou técnicos. 

De 0 a 20 pontos 

3. Apresentação 

1. Demonstração bem sucedida - O projeto funcionou como esperado, e é 
possível executá-lo mais de uma vez, se necessário. 

De 0 a 20 pontos 

2. Habilidades de comunicação e raciocínio - Os alunos foram capazes de 
explicar a construção e o desenvolvimento do seu projeto, como ele funciona 
e por que eles decidiram construí-lo. 

De 0 a 20 pontos 

3. Pensamento rápido - Os alunos são capazes de responder facilmente as 
perguntas sobre seu projeto. 

De 0 a 20 pontos 

4. Posters e Decorações - Os materiais utilizados para apresentar o projeto 
demonstra clareza, eficiência e objetividade. A Equipe demonstra boa 
preparação durante a apresentação do projeto. 

De 0 a 20 pontos 

4. Trabalho em 
Equipe 

1. Resultado de Aprendizagem Unificada - A equipe foi capaz de demonstrar 
que todos os membros compartilharam igualmente conhecimento durante o 
processo de aprendizagem. 

De 0 a 20 pontos 

2. Inclusão - A equipe foi capaz de demonstrar que todos os membros 
desempenharam um papel importante na construção e apresentação do seu 
projeto, como também na dinâmica realizada. 

De 0 a 20 pontos 

3. Espirito de Equipe - Todos os membros da equipe demonstraram interesse 
em participar da apresentação do projeto, como também mostraram 
entusiasmo e animação durante a reaização da dinâmica de equipe. 

De 0 a 20 pontos 

 

 

OBS.: Como forma de orientação às equipes, o formulário de avaliação a ser utilizado pelo 

Jurado, está disponível para consulta no site: https://www.torneiobrasilderobotica.com.br/ 

 

https://www.torneiobrasilderobotica.com.br/

