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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: 

 
As diferentes etapas e processos de avaliação objetivam ao desenvolvimento 

humano de modo holístico, daí a preocupação em fazer uma avaliação ampla nos diferentes 
domínios de atuação, quais sejam: 
 

Mérito Científico: 
 

Aplicado nas modalidades Kids, Middle e High, é regido por um tema central a cada 
temporada com dois subtemas, um para cada modalidade, onde cada equipe deverá 
exercitar e explorar a metodologia científica como forma de realização de seu trabalho. 
 

 

Objetiva reconhecer nas Equipes a 
capacidade de realização de uma Pesquisa 
em atendimento ao Método Científico, a 
Metodologia de Pesquisa, Abordagem do 
Problema, a Solução inovadora para o 
Problema estudado e Publicidade do 
trabalho e dos resultados encontrados. 
 

É uma avaliação quantitativa realizada por meio de instrumento de coleta de dados fechado 
e dirigido, com pontuação entre 100 e 500 pontos por item de avaliação. 
 
Fluxo de realização: 
 

 



Normas Gerais 

Torneio Brasil de Robótica 
 

Método de Avaliação Kids: 
 

 Meio Virtual: a equipe deverá manter um meio virtual onde fará constar 
apresentações, relatórios de visitas e viagens, caderno de pesquisa, caderno de 
projetos, fotos diversas de eventos, entre outras. Um blog ou fanpage desatualizado 
e/ou pouco explorado acarretará em um demérito na pontuação total do quesito 
Publicação. Enviar endereço do Blog ou fanpage para 
tbr@torneiobrasilderobotica.com.br  

 Apresentação: a equipe deverá fazer a exposição de seus trabalhos de pesquisa, no 
pit stop da equipe, onde poderá apresentar seus trabalhos ao público visitante e aos 
jurados. 

 
Método de Avaliação Middle e High: 
 

 Paper: a equipe deverá encaminhar a organização do evento, com antecedência 
mínima de 7 dias corridos da realização do evento, o paper produzido em sua 
pesquisa para que os examinadores possam iniciar o processo de análise e 
julgamento. O paper é o documento que sintetiza o trabalho realizado e seu roteiro 
estará disponível para download após a efetivação da equipe na temporada. A equipe 
poderá optar por entregar com menos de 7 dias corridos da realização do evento, 
porem terá sua nota final no quesito Mérito Científico reduzida em 10% e para 
aquelas equipes que optarem por entregar no dia do evento a redução será de 20%. 
Enviar paper para tbr@torneiobrasilderobotica.com.br  

 Blog ou fanpage: a equipe deverá manter um blog ou fanpage onde fará constar 
apresentações, relatórios de visitas e viagens, caderno de pesquisa, caderno de 
projetos, fotos diversas de eventos, entre outras. Um blog ou fanpage desatualizado 
e/ou pouco explorado acarretará em um demérito na pontuação total do quesito 
Publicação. Enviar endereço do Blog ou fanpage para 
tbr@torneiobrasilderobotica.com.br  

 Apresentação: a equipe deverá preparar-se para uma exposição de sua pesquisa, 
realizada em sala fechada, com duração máxima de 5 minutos corridos, onde deverá 
explorar de modo claro, conciso e objetivo o trabalho realizado, perpassando por 
todos os quesitos de avaliação. 

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

Jurado, será enviado por e-mail às equipes após a efetivação da adesão/inscrição ao evento. 
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Organização & Método: 
 

Aplicado nas modalidades Middle, High, Technic e Universitary se diferencia de uma 
para a outra modalidade na forma de avaliação. 
 

 

Objetiva reconhecer nas Equipes a 
capacidade de se organizarem, fazer o 
planejamento das atividades do evento, 
produzir a organização dos meios 
necessários, articulação entre os membros 
da equipe e capacidade de enfrentamento 
dos desafios apresentados na temporada. 
 

É uma avaliação quantitativa realizada por meio de instrumento de coleta de dados fechado 
e dirigido, com pontuação entre 100 e 500 pontos por item de avaliação. 
 
Fluxo de realização: 
 

 
 
Método de Avaliação Middle e High: 
 

 Campo: a avaliação poderá ocorrer obrigatoriamente em visita aos pits em momentos  
identificados conforme cronograma.  

 Meio Virtual: a equipe deverá manter um meio virtual atualizado, tende a manter 
suas informações também atualizadas e que serão objetos de avaliação antes ou 
durante a realização do evento. O ideal é que o blog esteja pronto e completo com 
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antecedência mínima de 7 dias corridos do evento e com seu Planejamento 
Estratégico e documentos derivados ali documentados. Lembre-se que quanto mais 
vocês se mostrarem e deixarem claro quem são, o que fazem, aonde vai, como fazem 
as coisas, quem faz o que, onde querem chegar e como se organizam para que isto 
ocorra, mais suas chances de uma excelente pontuação aumentarão. 

 Apresentação: a equipe deverá preparar-se para uma atividade avaliativa, realizado 
em sala fechada, a ser definida pelos Jurados no momento de ingresso da equipe em 
sala, com duração máxima de 10 minutos corridos, onde deverá explorar de modo 
claro, conciso e objetivo o projeto realizado, perpassando por todos os quesitos de 
avaliação. 

 
Método de Avaliação Technic e Universitary: 
 

 Campo: a avaliação poderá ocorrer durante a execução das atividades práticas 
obrigatoriamente.  

 Apresentação: a equipe deverá preparar-se para uma atividade avaliativa, realizado 
em sala fechada, a ser definida pelos Jurados no momento de ingresso da equipe em 
sala, com duração máxima de 10 minutos corridos, onde deverá explorar de modo 
claro, conciso e objetivo o projeto realizado, perpassando por todos os quesitos de 
avaliação. 

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

Jurado, será enviado por e-mail às equipes após a efetivação da adesão/inscrição ao evento. 
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Tecnologia & Engenharia: 
 

Aplicado nas modalidades Middle, High, Technic e Universitary se diferencia de uma 
para a outra modalidade na forma de avaliação. 
 

 

Objetiva reconhecer nas Equipes a 
capacidade de conceber, projetar, construir 
e programar um robô autômato, bem como 
reconhecer a melhor estratégia de 
abordagem dos desafios e pontuação na 
solução dos desafios práticos. 
 
Exceto  no   quesito   Desafios   Práticos     a  

avaliação é quantitativa realizada por meio de instrumento de coleta de dados fechado e 
dirigido, com pontuação entre 100 e 500 pontos por item de avaliação. 
 
Para os Desafios Práticos a pontuação será auferida por meio da realização de tarefas num 
espaço pré-definido. 
 
Fluxo de realização: 
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Método de Avaliação Middle e High: 
 

 Campo: a avaliação poderá ocorrer durante uma das partidas e com o robô em 
atividade, sendo que também neste momento não haverá intervenção do Jurado 
junto à equipe. 

 Meio Virtual: a equipe deverá manter um meio virtual atualizado, tende a manter um 
caderno de projetos também atualizado e que será objeto de avaliação antes ou 
durante a realização do evento. O ideal é que o blog ou fanpage esteja pronto e 
completo, principalmente em seu caderno de projetos, com antecedência mínima de 
7 dias corridos do evento. Lembre-se que o caderno de projetos é onde você 
registrará todos os passos, processos e procedimentos no desenvolvimento de seu 
robô. Os casos de sucesso e insucesso estão ali registrados e documentados. 

 Apresentação: a equipe deverá preparar-se para uma exposição de seu projeto do 
robô e estratégias, com duração máxima de 10 minutos corridos, onde deverá 
explorar de modo claro, conciso e objetivo o projeto realizado, perpassando por 
todos os quesitos de avaliação. 

 
Método de Avaliação Technic e Universitary: 
 

 Campo: a avaliação poderá ocorrer durante uma das partidas e com o robô em 
atividade, sendo que também neste momento não haverá intervenção do Jurado 
junto à equipe. 

 Apresentação: a equipe deverá preparar-se para uma exposição de seu projeto do 
robô e estratégias, com duração máxima de 10 minutos corridos, onde deverá 
explorar de modo claro, conciso e objetivo o projeto realizado, perpassando por 
todos os quesitos de avaliação. 

 
Como forma de orientação às equipes, o formulário de avaliação a ser utilizado pelo Jurado, 
será enviado por email às equipes após a efetivação da adesão/inscrição ao evento. 
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Desenvolvimento Humano: 
 

Aplicado nas modalidades Kids, Middle e High, e se diferencia de uma para a outra 
modalidade na forma de avaliação. 
 

 

Objetiva reconhecer nos integrantes das 
Equipes o senso de responsabilidade social, 
ambiental, familiar e escolar. 
 
É aplicado como ponto central do Torneio, 
colocando os valores do TBR acima de 
qualquer outra avaliação. 

 
Método de Avaliação: 
 

 Observação no Evento: a equipe será observada durante toda a realização do evento, 
em todos os espaços em que estiver, em avaliação ou não, e estará sujeita a mérito 
ou demérito a depender de como se situem no evento e em relação as demais 
equipes, visitantes e pessoal da organização. 
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Quadro Síntese: 
 

 Kids Middle High Technic Universitary Master 

Merito Científico 

Avaliado na forma 
de exposição aos 

visitantes e no 
meio virtual 

(Home Page, Fan 
Page, Blog, etc.) 

Avaliado em Sala, 
no Campo e e no 

meio virtual 
(Home Page, Fan 
Page, Blog, etc.) 

Avaliado em Sala, 
no Campo e no 

meio virtual 
(Home Page, Fan 
Page, Blog, etc.) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Organização & 
Método 

Não se aplica 

Avaliado em Sala, 
no Campo e no 

meio virtual 
(Home Page, Fan 
Page, Blog, etc.) 

Avaliado em Sala, 
no Campo e no 

meio virtual 
(Home Page, Fan 
Page, Blog, etc.) 

Avaliado na 
execução da 

atividade prática e 
em Sala 

Avaliado na 
execução da 

atividade prática e 
em Sala 

Avaliado na 
execução da 

atividade prática 

Tecnologia & 
Engenharia 

Não se aplica 

Avaliado em Sala, 
no Campo e no 

meio virtual 
(Home Page, Fan 
Page, Blog, etc.) 

Avaliado em Sala, 
no Campo e no 

meio virtual 
(Home Page, Fan 
Page, Blog, etc.) 

Avaliado na 
execução da 

atividade prática e 
em Sala 

Avaliado na 
execução da 

atividade prática e 
em Sala 

Avaliado na 
execução da 

atividade prática 

Desenvolvimento 
Humano 

Avaliado em 
processo 

Avaliado em 
processo 

Avaliado em 
processo  

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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 A partir de 2017 será ofertada também a modalidade Master, destinada exclusivamente a 
professores, pais e/ou responsáveis e adultos diversos que queiram participar de uma aventura 
significativa, divertida e cheia de emoção. 
 
 Na modalidade Master as equipes deverão demonstrar suas habilidades de construção e 
programação de robô capaz de vencer uma pista de corrida com obstáculos, com regras muito claras 
que poderão exigir penalizações da equipe como tempo de espera, retardar a largada, perda de 
tempo, etc. em razão de eventuais infrações cometidas pelo robô. 
 
 Para participar é necessário ter idade maior ou igual a 21 anos e comprovar a ligação com 
uma equipe ativa e participante da temporada TBR. 
 
 A equipe poderá construir seu robô em plataforma livre, desde que atenda as normas 
específicas definidas para a temporada. 
 
 A avaliação se dará em três quesitos: Organização e Método, Tecnologia & Engenharia e 
Prova Prática. 
 
 As avaliações de Organização & Método e Tecnologia & Engenharia ocorrerão como descrito 
no quadro Síntese e a Prova Prática por meio de uma pista com obstáculos a ser percorrida no menor 
espaço de tempo e como o menor número de penalizações. 

 
 

 
 


