
INSTRUÇÃO NORMATIVA TBR Nº 001 

Normatização as Equipes e sua composição 
 
 Para o processo de constituição e inscrição de uma equipe para participação no 
Torneio Brasil de Robótica – Escolas Públicas, Escolas Privadas ou Entidades do Terceiro 
Setor – é necessário observar certas condições de elegibilidade, descritas neste documento e 
passiveis de alteração sem prévio aviso. 
 
 As orientações descritas neste documento se enquadram como NORMA e, por isso, 
devem ser seguidas à risca, sob o risco de a equipe e/ou a instituição ser penalizada. 
 
Da Equipe: 
 

Entende-se por equipe o conjunto de pessoas com objetivos comuns – no caso, 
participar, em qualquer modalidade - exceto MASTER - de uma ou mais temporadas do 
Torneio Brasil de Robótica – que se unem a partir do desejo individual de cada pessoa, 
coletivo e/ou por indução de uma instituição. 
 

Entende-se por desejo individual de cada pessoa e/ou coletivo, quando cada pessoa 
manifesta o desejo próprio de participar do TBR e sem que uma instituição que detenha 
vínculo formal da pessoa os tenha induzido a formação da equipe, exceto apenas quando a 
instituição divulgou o TBR e não tomou parte na constituição e inscrição da equipe. Diante 
do caso de inscrição voluntária das pessoas, entender-se-á essa equipe como “Equipe de 
Garagem”. Neste caso  
 

Entende-se por desejo por indução de uma instituição, quando uma instituição que 
requeira vínculo formal da pessoa – escolas, por exemplo – formalize, pelo processo de 
inscrição da equipe, vínculo da equipe a ela. Uma escola, por exemplo, inscreve equipes sob 
sua responsabilidade e vínculo, entender-se-á essa equipe como “Equipe do Colégio”. Assim 
enquadram-se neste caso: 
 

 Escolas Públicas 

 Escolas Privadas 

 Instituições Correcionais 

 Outras que detenham a obrigação de vínculo formal da pessoa 
 

Entende-se que equipes inscritas no TBR, organizadas por uma entidade do terceiro 
setor serão consideradas “Equipes de Garagem”, exceto nos casos citados no item 2 acima. 
Assim enquadram-se neste caso: 
 

 Entidades e Instituições religiosas 

 Clubes 

 Associações de funcionários de empresas 

 Condomínios de casas e/ou apartamentos 

 Outras que NÃO detenham a obrigação de vínculo formal da pessoa 
 
Da Formação da Equipe e sua Inscrição: 
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A formação da equipe deve atender as especificações dadas pelo TBR segundo a 
modalidade de interesse. 
 

É livre, até 30 (trinta) dias antes da participação da equipe em seu primeiro evento da 
temporada, inscrever novos integrantes a fim de completar o número de vagas disponíveis 
ou fazer substituição de integrantes por impedimento de participação. 

 
A inscrição de equipes deve respeitar o prazo máximo de 30 (trinta) dias da realização 

do evento em que participará. 
 

Das Modalidades e sua composição: 
 

 Modalidade BABY: Para crianças em faixa etária entre 3 e 6 anos de idade até 31 de 

julho do ano corrente. Exige-se número mínimo de 3 e máximo de 6 integrantes. 
 

 Modalidade KIDS: Para crianças em faixa etária entre 6 e 10 anos de idade até 31 de 

julho do ano corrente. Exige-se número mínimo de 3 e máximo de 6 integrantes. 
 

 Modalidade MIDDLE: Para jovens em faixa etária entre 9 e 15 anos de idade até 31 

de julho do ano corrente. Exige-se número mínimo de 3 e máximo de 10 integrantes. 
 

 Modalidade HIGH: Para jovens em faixa etária entre 15 e 19 anos de idade até 31 de 

julho do ano corrente. Exige-se número mínimo de 3 e máximo de 8 integrantes. 
 

 Modalidade TECHNIC: Para jovens em faixa etária entre 14 e 25 anos de idade até 

em 31 de julho do ano corrente. Exige-se número mínimo de 3 e máximo de 8 
integrantes. 

 

 Modalidade UNIVERSITY: Para jovens em faixa acima de 17 anos de idade até 31 de 

julho do ano corrente e devidamente matriculado e uma universidade. Exige-se número 
mínimo de 3 e máximo de 6 integrantes. 

 

 Modalidade MASTER: Para adultos em idade mínima de 21 anos até 31 de julho do 

ano corrente e, obrigatoriamente, pai de aluno, professor de escola e/ou funcionários 
de entidades do terceiro setor. Exige-se número mínimo de 1 e máximo de 3 
integrantes. 

 
Do Patrocínio a Equipe: 
 

Entende-se por patrocínio da equipe o apoio financeiro ou material concedido a 
equipe, sem que o patrocinador almeje vantagens e/ou o conceda por meios ilícitos. 

 
A equipe pode receber patrocínios livremente, desde que a sua imagem institucional 

seja preservada. Nenhum patrocinador poderá ter sua imagem institucional em maior ou 
igual destaque a imagem institucional da equipe e/ou de sua instituição mantenedora (esta 
regra estará em vigor a partir da temporada 2019). 
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O patrocinador deve figurar como coadjuvante no processo e poderá ter sua logo 
marca depositada no uniforme da equipe e em peças de publicidade da equipe, além de 
peças usadas na ambientação do estande da equipe durante o evento. 

 
É vetado, no entanto, sob qualquer pretexto, durante a realização de um evento TBR, 

que um patrocinador a divulgação e/ou comercialização de seus produtos e/ou serviços. 
 
Enquadram-se como patrocinadores no entendimento deste documento: 

 

 Empresas regularmente constituídas 

 Escolas que não tenham equipes inscritas no evento e observado o disposto neste 
documento 

 Instituições e entidades do terceiro setor 

 Instituições e Entidades religiosas 

 Pessoas Físicas, etc. 
 

É vetado que escolas – públicas e/ou privadas, em seu nome, formem, inscrevam e 
patrocinem equipes compostas por alunos de diferentes outras escolas ou por antigos 
alunos por se configurar, ao TBR, como ato injustificável. 
 
Da Penalização: 
 

Diante da infração ao estabelecido neste documento, aplicar-se-á penalizações assim 
descritas: 
 

 Equipe: desclassificação da temporada e remoção da premiação obtida; 

 Entidades e/ou Instituições: advertência escrita; 
 

Caberá exclusivamente a Comissão de Normas e Procedimentos do TBR o julgamento 
de cada caso, sendo permitido a parte julgada, apresentar provas e argumentos de defesa, 
sempre por vias formais de comunicação. 
 

Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação, vigendo a todos os eventos 
TBR em curso ou futuros. 
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