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Estudantes do Ifes Colatina vencem competição latino-
americana de Robótica

A equipe superou participantes do México e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

A equipe Asimov, formada por alunos do Campus Colatina, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foi
campeã da XV Competição Latino-Americana de Robótica (Larc), em duas categorias. O evento aconteceu
entre 8 e 12 de outubro, em Recife, Pernambuco. Nas competições, equipes de estudantes e pesquisadores de
várias partes do Brasil enfrentaram desafios de robôs de futebol, robôs de serviço, logística, robôs de
educação, robôs de resgate e outros.

A equipe Asimov se dividiu em três subequipes e foi a campeã latino-americana de robótica categoria Standard
Educational Kits (SEK), concorrendo contra 12 equipes, sendo duas mexicanas e uma peruana; e na categoria
Futebol 2D, concorrendo com sete equipes brasileiras. Além dos certificados e troféus, a equipe de Fubetol 2D
ganhou uma vaga para representar o Brasil no campeonato mundial que acontecerá no Japão no segundo
semestre de 2017 em Nagoia, no Japão.

O professor Renan Osório Rios, orientador das equipes, destaca a importância da competição. “Trata-se da
maior competição latino-americana de robótica, reunindo equipes de universidades renomadas de toda a
América Latina”, afirmou. Na categoria SEK, os alunos Nossos alunos ganharam a final contra atual campeã
latino-americana. Já na categoria Futebol 2D, os alunos venceram uma equipe do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA), atual tricampeã brasileira na categoria.
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Conheça a equipe Asimov:

Categoria SEK

- Alexandre Costa

- Caian Monteiro

- Kadichari Lima

- Renato L. Oliveira

- Rodney Schultz Küster

- Vinicius Zorzanelli

Orientadores: Renan Osório Rios e Igor Carlos Pulini

Apoio: Rosangela de Freitas

Categoria Futebol 2D

- Breno Maia Costa

- Guibson Oliveira Krause

- Maykel Rodrigues

- Paulo Araujo dos Santos

- Roberto M. Kiefer

- Rodrigo Adão

- Vitor Nicchio Alves

Oriendadores: Giovany Frossard Teixeira e Jean Eduardo Glazar

Apoio: Rosangela de Freitas

Olimpíada Brasileira de Robótica

Paralelamente à XV Competição Latino-Americana de Robótica, ocorreu também a final nacional da XIV
Competição Brasileira de Robótica (CBR), voltada para alunos do ensino médio e técnico. A equipe Asimov,
representada pelos alunos Brenda Comper, Mateus Krause e Vinicius Nunes, ficou em 30° lugar.
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– Petrobras anuncia queda no preço da gasolina e do diesel a partir deste sábado (15)

– Hora do Enem: simulado online está disponível para ser feito até domingo (16)
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