
VENHA FAZER PARTE 
DESSE TIME!

 Para representar o IME e o Brasil no Canadá, uma equipe de pelo menos seis membros na competição é de 
grande importância, devido a ajustes emergenciais no complexo projeto do robô e aumentando nossa 
oportunidade de fazer um ótimo networking com equipes de vários países. Para poder completar o nosso time, 
precisamos cobrir os custos com passagens aéreas, hospedagem e inscrição no evento conforme detalhamento a 
seguir:  

 Em contrapartida pelo apoio e parceria firmados, nos comprometemos a divulgar a marca GetNinjas em 
todos os meios disponíveis que incluem mas não se limitam a:  

• Páginas na internet, tais como, fanpage da equipe no Facebook;  
• Banners apresentados no interior da universidade e no local da competição;  
• Participação de congressos e exposições dentro da universidade. 

 Na competição de nível latino americano do ano passado, a LARC/OBR, conseguimos ser campeões devido 
ao grande aprendizado que tivemos na RoboCup de 2017. Agora com essa conquista, pretendemos elevar o nosso 
desafio e responsabilidade de representar o país em um evento de ciência e tecnologia de abrangência global. 

 Os senhores já fazem parte desse time! Muito obrigada! 

Prezado Eduardo L’Hotellier, 

 Somos alunos do Instituto Militar de Engenharia - IME e formamos a 
equipe RoboIME, uma iniciativa que visa não somente incentivar o 
aprendizado e a pesquisa em robótica dentre alunos de graduação, mas 
também aumentar a expressividade da participação do Brasil nessa 
importante área do conhecimento. Em anexo seguem mais informações 
sobre nossa iniciativa.  

 A RoboCup é uma competição internacional que anualmente reúne 
estudantes de diversos países do mundo em uma competição que objetiva 
ter, em 2050, uma equipe de robôs humanoides capaz de vencer o melhor 
time de humanos em uma partida de futebol. Esse ano, será sediada em 
Montreal, Canadá e contará com a representação de alunos das melhores 
universidades do mundo.

Necessidade Valor Unitário

Passagem R$3.127,00

Hospedagem R$1.768,20

Inscrição R$1.126,00

Total R$6.021,20

www.roboime.com.br

Carla Cosenza, Representante de Marketing 
carlacosenza@roboime.com.br  
(21) 99629-4432 

Onias Castelo Branco, Representante da Equipe 
onias@roboime.com.br 
(21) 96960-1210 
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