COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ROBÓTICA- CBR 2020
ROBOCUP JUNIOR BRASIL

REGRAS PARA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES
Rescue Maze, OnStage, Soccer e Rescue Simulation (CoSpace)
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO:
•

Cada equipe deverá criar uma apresentação exclusivamente no ambiente gratuito SCRATCH
(usar efeitos de movimentação, transição, programação de objetos, etc) com bastante
criatividade e autenticidade;

•

Conteúdo da apresentação:
o

Nome da equipe, escola, membros (máximo de 5 alunos), professores e categoria a
participar;

o

Apresentação de cada membro da equipe ou da equipe como um todo;

o

Expor experiência anterior em eventos de robótica caso houver;

o

Descrever a motivação para participar da competição/modalidade;

o

Apresentar como funciona a modalidade escolhida:
▪

Apresentação básica e objetiva (use a criatividade e coloque robôs se
movimentando e demonstrando a categoria);

▪

CATEGORIA ONSTAGE: incluir indicação de tema e música a ser trabalhada
numa apresentação para a CBR 2020 bem como as justificativas dessa
escolha.

o
•

•

DURAÇÃO DO VÍDEO: 5 minutos (máximo).

A equipe deverá gerar (gravar) um vídeo da apresentação criada no Scratch e:
o

Criar um canal no youtube com o nome da Equipe;

o

Fazer o upload do vídeo para o canal;

Criar um documento em PDF que ficará no lugar do TDP (Team Description Paper) contendo:
o

Nome da equipe, alunos, professores, escola, cidade, estado;

o

Categoria que vai participar;

o

Endereço/link do vídeo com a apresentação no youtube;

o

Descrever como a equipe tem se organizado para participar da competição nesse
momento atual de isolamento e pandemia (reuniões online, divisão de tarefas,
compartilhamento de informações online, etc);

o

CATEGORIA ONSTAGE: incluir indicação de tema e música a ser trabalhada numa
apresentação para a CBR 2020 bem como descrever objetivamente as justificativas
das escolhas apresentadas.

o

Print do código completo da apresentação desenvolvida no Scratch.

O Arquivo em PDF deverá ser enviado para o Sistema Olimpo no lugar do TDP na área de
cadastro da equipe.
As equipes com apresentações selecionadas estarão aptas para participar da Competição
Técnica (próxima etapa a ser apresentada em breve).
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OBSERVAÇÕES:
1: Os alunos devem ser os protagonistas no desenvolvimento da apresentação (produção,
codificação, design, etc).
2: A CBR 2020 não classificará equipes para o mundial de 2021.
3: Favor observar as regras oficiais de cada categoria disponíveis no site.

IMPORTANTE: Por conta da pandemia, aglomerações e reuniões presenciais devem
ser evitadas pelos membros das equipes. Utilizem o trabalho remoto e online para
desenvolver as atividades da CBR 2020.

