Relação dos trabalhos contemplados com apoio da MNR
para participação na Mostra Presencial 2016
- 1a chamada Os trabalhos abaixos relacionados foram contemplados com apoio da MNR para participação
na Mostra Presencial 2016. A efetivação do apoio é condicionada ao atendimento dos
critérios para aceite do apoio e à apresentação da documentação solicitada pela MNR até dia
28/09/2016.
TRABALHO

COLÉGIO

CIDADE

NÚMERO DE PESSOAS
CONTEMPLADAS

1.

NICO - ROBÔ PARA O AUXILIO NA
SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

IFPB - PARAÍBA

JOÃO PESSOA/
PARAÍBA

1 (UMA)

2.

LIXOS ELETRÔNICOS & ROBÓTICA

ESCOLA DE REFERÊNCIA
DE ENSINO MÉDIO JOSÉ
LEITE BARROS

TACAIMBÓ/
PERNAMBUCO

1 (UMA)

TOTAL:

2 (DUAS)

Descrição do apoio:
Concessão de diárias CNPq no valor total de R$ 960,00 por pessoa contemplada para
apresentação do projeto selecionado na Mostra Nacional de Robótica (MNR) modalidade
presencial, que será realizada no período de 09/10 a 12/10 de 2016 na cidade de Recife,
Pernambuco.
Critérios para o aceite do benefício:
O beneficiário do apoio da MNR deverá, necessariamente, atender aos seguintes requisitos:


Ser autor do projeto selecionado devidamente registrados no Sistema OLIMPO;



Se aluno, estar regularmente matriculado no ensino fundamental, médio ou técnico
de escola pública e possuir histórico escolar;



Se professor, estar oficialmente vinculado a escola do ensino fundamental, médio ou
técnico de escola pública e estar acompanhando aluno autor durante a viagem;



Não estar recebendo diária ou passagens de outra instituição pública ou privada para
a mesma finalidade e/ou no mesmo período;



Comprometer-se a apresentar o(s) projeto(s) selecionado(s) na Mostra Presencial
com afinco, nos dias e horários estabelecidos pela MNR, mantendo esta como sua
atividade de máxima prioridade no período;
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Comprometer-se a realizar a apresentação física dos robôs, protótipos,
maquetes ou similares constantes do projeto submetido à MNR (se pertinente
ao trabalho).

Devem ser ainda observadas as seguintes restrições:


Cada projeto deverá ser apresentado necessariamente por pelo menos 1 (um) aluno,
sendo proibida a apresentação exclusivamente por professor;



O benefício concedido não poderá, em nenhuma hipótese, ser trocado por outro nem
ser transferido a terceiros que não sejam autores dos projetos premiados pela MNR.

Da documentação e prazos para envio:
Os professores dos alunos contemplados deverão enviar à secretaria da MNR, por meio
eletrônico os documentos escaneados e após enviados por correio, impreterivelmente até a
data-limite o que segue:


Documento comprobatório de matrícula na escola (atual) de ensino Fundamental,
Médio ou Técnico;



Formulário de adesão ao programa de apoio CNPq/MNR do(s) contemplado(s);



Cópia simples do CPF do(s) contemplado(s) indicado(s);



Cópia simples do RG do(s) contemplado(s) indicado(s);

Estas regras e os formulários encontram-se disponíveis no endereço:
http://www.mnr.org.br/presencial.php#auxilio
Endereço eletrônico para envio da documentação: organizacao@mnr.org.br
Endereço para correspondência:
A/C Mostra Nacional de Robótica
UNESP – Campus de Sorocaba / GASI
Av. Três de Março, 511 - Alto da Boa Vista
Sorocaba, SP – CEP 18.087-180
Dúvidas poderão ser esclarecidas
organizacao@mnr.org.br .

pelo fone

(11)

4064-3809 ou pelo e-mail
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