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Senhores (as) Diretores (as) e Professores Coordenadores (as), 

Divulgamos a Olimpíada Brasileira de Robótica 2018. 
 

Justificativa 
Com foco na ferramenta educacional ou com foco no tipo de recurso 

humano formado, a robótica e a automação são áreas estratégicas 

para o país no caminho para o seu desenvolvimento. A robótica tende 
a se tornar uma das dez maiores áreas de pesquisa na próxima década. 

Objetivo 
Estimular a formação de uma cultura associada ao tema tecnológico, 

proporcionando a formação de um cidadão que se relacione melhor 
com a tecnologia e também a formação de um mercado consumidor 

consciente, e portanto, exigente para produtos tecnológicos no país 
nos próximos anos. 

Quem pode participar 
Destinado a todos os estudantes de ensino fundamental, médio ou 

técnico de escolas públicas e privadas de todo o país. 
Etapas 

Modalidade Prática: 
ETAPAS REGIONAIS/ESTADUAIS: de Junho a Setembro de 2018 (as 

datas específicas serão divulgadas após o dia 18/05 no site da 

Olimpíada de Robótica). 
Local: Sedes regionais/estaduais (os locais específicos serão 

divulgados após o dia 18/05 no site da Olimpíada de Robótica). 
 ETAPA NACIONAL: 06 a 09 de novembro de 2018  

Local: João pessoa – PB 
 

Modalidade teórica: 
1ª Fase Prova: Dia 08 de Junho de 2018 

 Local: na sua escola  
2ª Fase Prova: Dia 24 de Agosto de 2018 (Apenas para Nível 5) 

 Local: Sede Regional (Divulgação no site da Olimpíada de Robótica) 
Observação: Nível 5 – Compreende alunos do Ensino Médio e dos 

Cursos Técnicos.  
Inscrição 

As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 18/05  



Quem faz a inscrição do estudante que quer participar? 
Um professor ou tutor é responsável pela inscrição dos estudantes, 

atribuição da modalidade e configuração das informações da equipe. A 

instituição da equipe será a mesma do professor/tutor que cadastrar a 
equipe. 

 
O que é necessário para a inscrição? 

Nome, ano escolar e data de nascimento dos estudantes e nome da 
equipe. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada apenas uma única 

vez. 
Para baixar o manual de inscrição e maiores informações acesse o link: 

http://www.obr.org.br/ 
  

Atenciosamente, 
Katiuscia Paula Leonel – PCNP Tecnologia 

 
 

  De acordo 

 
 

Fábio Augusto Negreiros 
Dirigente Regional de Ensino 

http://www.obr.org.br/

