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2.

INFORMAÇÕES DO TIME

NOME DA EQUIPE
CATEGORIA

3.

Nome da equipe
Colocar a categoria de participação da equipe no TBR

TÉCNICO/MENTOR

Colocar o nome do técnico/mentor, idade e sua formação
profissional

INTEGRANTES

Colocar o nome dos integrantes, idades, série e função principal na
equipe.

PATROCINADORES

Colocar todos os patrocinadores da equipe que ajudam com valores
ou insumos para o cumprimento do planejamento da equipe

REDES SOCIAIS

Colocar o link de todas as redes sociais, blog da equipe e site da
equipe.

OBEJTIVOS E ESTRATÉGIAS DA EQUIPE

A equipe deverá informar de maneira ilustrada,
objetiva e clara quais os objetivos definidos para
cada missão virtual propostas pela organização
do TBR.
Para temporada atual a equipe deverá
documentar os sucessos e insucessos, relatando
com detalhes a construção do projeto virtual
para esta temporada. Descreva com máximo de
detalhes possível as missões realizadas e as
pontuações alcançadas pela equipe.
A equipe poderá dividir a estratégia em
diferentes saídas, detalhando separadamente
cada movimento do robô.
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4.

DESAFIO PRÁTICO
A equipe deve apresentar através de imagens claras e objetivas conhecimento sobre
as regras da temporada atual – Desafio Virtual – apresentando a evolução da
programação elaborada pela equipe, incluindo erros e aprendizados.

5.

PROGRAMAÇÃO

A equipe deverá demonstrar neste documento a programação utilizada com um breve
resumo de funcionamento para cada saída (erros e acertos) durante o processo de
construção do desafio virtual. Utilize imagens que apresentem as características
principais da programação utilizada.

6.

RECURSOS HUMANOS
A equipe deverá definir um plano de organização e apresentar como as atividades
foram construídas por toda equipe. É importante descrever como foi elaborada a
organização da Equipe para a realização de todas as ações, relacionadas à engenharia
& tecnologia, além do conhecimento e entendimento de toda a lógica do projeto
apresentado pela equipe.

7.

DIVULGAÇÃO DO PROJETO
Ações de divulgação do projeto virtual elaborado pelo time, bem como ações
realizadas em parceria com outras equipes compartilhando conhecimento, dicas e
soluções para o Desafio Virtual proposto pelo Torneio Brasil de Robótica.
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