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Robotic Engineering



  

Agenda

● Introdução
● Sobre o Concurso Laureate
● Sobre a Seleção interna
● Agenda de Workshops



  

Laureate Award for Excellence in 
Robotic Engineering

● 4a Edição
– Objetivo: Construir um robô para limpeza de 

parques e praças;

– Restrições Tecnológicas: Uso de tecnologias 
abertas;

– Restrições de Peso e Tamanho: 30x30x30 até 
50x50x50 no máximo 20Kg;

– Premiação: $20000 (1 ), $6000 (2 ), $4000 (3 );⁰ ⁰ ⁰



  

Condições para Participação

● Ter 18+ em 1 de agosto de 2016.
● Está matriculado em 1 de Agosto de 2016 e 

durante todo período do concurso (11/05/2017);



  

Detalhes do Robo

● Deve ser capaz de navegar em um parque ou 
praça, o robô pode ser teleguiado e/ou autônomo. 
Lembrando que o operador não terá contato visual 
com o robô enquanto o dirige.

● Manipular o ambiente recolhendo copos, garrafas 
de plástico ou de vidro, papéis e jornais velhos, 
etc.

● Sentir e manipular o ambiente.
● Exibir um comportamento inteligente – Evitar 

obstáculos.



  

Datas



  

Proposta: Fase 1

● “Phase I Proposal submissions MUST be a 
Word document of six (6) to no more than eight 
(8) pages in Arial font, size 12, single space.”

● Documento do Word de 6 a 8 páginas com 
fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento entre 
linhas simples.



  

Critérios para escolha da 
Proposta

● Perspectiva da Proposta – 60%
● Perspectiva da Estratégica – 20%
● Perspectiva de Inovação e Design - 20



  

Características de uma boa 
proposta

● Criatividade e Originalidade; O time deve demonstrar que domina os 
conhecimentos de mecânica, programação, design industrial e gerenciamento 
de projetos;

● Ter um plano de projeto que apresente um cronograma e gráfico de Gantt;
● Um diagrama  de blocos explicando o projeto, descrevendo metodologias e 

processos usados e por que foram usados.
● Explicar como o design proposto atinge os objetivos do projeto.
● Orçamento.
● Atender o máximo de requisitos da seção DEFINITION OF ROBOT do edital



  

DEFINITION OF ROBOT

● For Contest purposes, a device is an intelligent device with an electro-
mechanical system, with the ability to do some or all of the following: 
move around, operate a mechanical linkage, sense and manipulate their 
environment, and exhibit intelligent behavior.

● The robot should be designed according to the following specifications:
● FUNCTIONALITIES (a minimum of):

– Able to navigate around a park
– Avoid possible obstacles.
– Manipulating its environment picking up objects, which simulate cans, glass or 

plastic bottles, papers, and so on.

– To be tele-operated and autonomous.



  

Laureate Award
Entregáveis: Fase 2

● Robô;
● O artigo;
● O vídeo;
● Apresentação;
● Todas as despesas pagas pela FG;
● Assessoria total, custos pagos.



  

Laureate Award
Final

● Universidade Istanbul BILGI University, 
Istanbul, Turquia

● Testes de Arena
● Exposição Verbal do Projeto



  

Processo Seletivo de Equipes
FG

● Hoje 17/09: Seleção
● 23/09/2016 (5 PM EST): Inscrição das Equipes 

na laureate.net
● 14/10/2016 :Seleção das Propostas por parte 

da FG
● 17/10/2016: Resultado
● 26/10/2016: Envio da Proposta no portal do 

Concurso (5 PM EST) para laureate.net



  

Agenda de Workshops

● 24/09: Manhã: Introdução ao Raspberry 
● 24/09: Tarde: Arduíno para Robótica
● 29/09: Noite: Introdução a Gestão de projetos
● 08/10: Manhã: Introdução ao Desenho 3D.
● 08/10: Tarde: Introdução a Impressão 3D
● 15/10: Testes de Laboratório
● 22/10: Revisão 



  

Agenda de Hoje

● 9h: Apresentação da Competição;
● 9:30: WorkShop de Robótica Livre voltado para 

a competição;
● 11:30: Palestra sobre Gestão de Projetos;
● 13:30: Aula Prática de instrumentação;
● 14:00: Formação das equipes;
● 16:00: Apresentação Verbal das Propostas;



  

Mais dúvidas?
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