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Declaração dos Princípios Orientadores e do Código de Ética da WRO® 

29 de junho de 2018 

 

Princípios orientadores da WRO 

A World Robot Olympiad foi criada para ajudar os jovens a desenvolver suas habilidades de 

criatividade e resolução de problemas. Fazemos isso na forma de competições de robótica, 

mas nossos principais objetivos são: 

• Ajudar os jovens a adquirir habilidades do século XXI, como pensamento criativo e inovador. 

• Incentive os jovens a serem nossos futuros cientistas, engenheiros, fabricantes e inventores. 

• Expandir o horizonte dos jovens através da exploração de robôs e sistemas robóticos. 

• Ajudar a introduzir o conceito de ciência moderna em atividades educacionais. 

• Promover a robótica na educação STEM em todo o mundo. 

• Ter jovens de todo o mundo para medir suas habilidades e se divertir. 

 

Estamos cientes de que uma competição geralmente significa que os envolvidos são 

incentivados  a vencer. Isso se aplica a membros da equipe, treinadores, pais e até países. 

Sentimos que não há nada de errado nisso, desde que os princípios orientadores da 

competição permaneçam intactos. 

Estes Princípios orientadores da WRO são: 

 

 

 

Código de Ética WRO para Organizadores Nacionais 

 

• As equipes são incentivadas a aprender e dominar novas habilidades enquanto se divertem 

juntas. 

• Treinadores, mentores e pais estão lá para guiar as equipes, não para fazer o trabalho para 

eles. 

• Participar e aprender são mais importantes do que ganhar. 
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Código de Ética WRO para Organizadores Nacionais 

Ao atuar como Organizador Nacional para a Olimpíada Mundial de Robôs, você é nosso 

parceiro mais importante na defesa dos Princípios Orientadores da WRO. Esperamos que você 

siga estes padrões: 

 

Como Organizador Nacional, você irá: 

• Respeite os Princípios orientadores da WRO em nossas competições nacionais. 

• Comunicar a equipes, treinadores, mentores e pais que fazer batota ou não jogar de forma 

justa tem consequências. 

• Orientar e instruir sua equipe organizadora e juízes para manter uma concorrência justa e 

apoiar suas decisões. 

• Tomar medidas para lidar com o comportamento inadequado de equipes, treinadores, 

mentores e pais em nossas competições. 

• Faça o seu melhor para garantir que apenas equipes que respeitem os Valores WRO se 

classifiquem e venham para a Final Internacional da WRO. 

Código de Ética WRO para Equipes e Treinadores 

 

Esperamos que todas as equipes e treinadores sigam o seguinte código a declaração ao entrar 

na competição. Ao assinar o termo de aceite o técnico afirma ter ciencia deste documento. 

 

Como uma equipe, seguimos estes princípios: 

 

Estamos participando de uma competição. 

Nós gostamos de ganhar. Nós queremos aprender. 

E também queremos nos divertir. 

Nós queremos jogar limpo. 

Nós projetamos nosso próprio robô e escrevemos nosso próprio programa. 

Não é justo se alguém faz isso por nós. 

Só podemos aprender se tentarmos as coisas sozinhos. 

Nosso treinador pode nos ensinar coisas e nos guiar. 

E também podemos nos inspirar nos outros. 

Mas nosso treinador não deve fazer o trabalho por nós. 

E nós não copiamos simplesmente um robô ou software de outra pessoa. 

Usamos os exemplos que encontramos para projetar nosso próprio robô e programação. 

Às vezes nós falhamos e está tudo bem. 

Idéias originais vêm do fracasso. 

Ganhar é bom, mas falhar faz parte da nossa jornada. 
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Recursos para Organizadores Nacionais 

 

Adendo 1: O Código de Ética da WRO para Organizadores Nacionais 

Adendo 2: O que consideramos comportamento inapropriado e trapaça? 

Adendo 3: O Código de Ética da WRO para equipes e treinadores 

Adendo 4: O que está certo e o que não está correto (visão geral para as equipes) 

 

Adenda 1 

O Código de Ética WRO para Organizadores Nacionais 

 
Como Organizador Nacional, seguiremos os Princípios orientadores da WRO: 

 

• As equipes são incentivadas a aprender e dominar novas habilidades enquanto se divertem 

juntas. 

• Treinadores, mentores e pais estão lá para guiar as equipes, não para fazer o trabalho para 

elas. 

• Participar e aprender são mais importantes do que ganhar. 

 

Como Organizador Nacional, nós iremos: 

 

• Respeitar os Princípios orientadores da WRO em nossas competições nacionais. 

• Comunicar a equipes, treinadores, mentores e pais que fazer batota ou não jogar de forma 

justa tem consequências. 

• Orientar e instruir nossa equipe organizadora e juízes na manutenção de uma concorrência 

justa e apoiar suas decisões. 

• Tomar medidas para lidar com o comportamento inadequado de equipes, treinadores, 

mentores e pais em nossas competições. 

• Fazer o melhor que puder para garantir que apenas equipes que respeitem os valores da 

WRO se classifiquem e venham para a final internacional da WRO. 

 

Adendo 2 

O que consideramos comportamento inapropriado e trapaça? 
 

Preparação para a competição: 

 

- Treinadores / pais / mentores construindo robôs ou escrevendo softwares para a equipe. 

- Equipes que compram soluções online e usam essas soluções em uma competição. (hardware 

e / ou código) 

- Equipes copiando soluções de outras pessoas e usando essas soluções em uma competição. 

(hardware e / ou código) 

o Exceção: as equipes podem usar os modelos básicos de robô fornecidos nos planos de aula 

da LEGO Education e adaptá-los ao desafio. 

- Treinadores / pais / mentores construindo e preparando as coisas para os estandes da 

Categoria Open e / ou o modelo do Robô. 
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No dia da competição: 

 

- Equipes usando um manual para montar o robô. 

- Treinadores / pais / mentores que entram nas áreas de competição. 

- Treinadores / pais / mentores tentando dizer à equipe como resolver uma regra surpresa. 

- Treinadores / pais / mentores tentando ajudar as equipes durante os horários de montagem. 

- Treinadores / pais / mentores construindo um estande da Categoria Open para a equipe 

quando não for necessário. 

- Treinadores / pais / mentores dando instruções para as equipes durante as partidas durante 

o tempo de construção ou apresentações de categoria aberta. 

- Treinadores / pais / mentores juntando-se a qualquer discussão de regras com árbitros e 

juízes 

- Interferir nas mesas de competição, cabines, materiais ou robôs de outras equipes. 

 

Como lidar com comportamento inadequado e trapaça? 

 

- Promova os valores WRO em todos os torneios e tenha equipes e treinadores 

comprometidos com esses valores quando se registrarem. 

- Comunique com antecedência que as equipes podem ser investigadas se irregularidades 

forem detectadas. 

 

Ações possíveis: 

 

- Introduzir uma breve checagem de software e hardware (entrevista) para todas as equipes 

durante o tempo de construção, para 

avaliar se as equipes fizeram o trabalho por conta própria. 

- Diferentes formas ou penalidades são possíveis para o mau comportamento: 

    o Uma equipe pode não ter permissão para participar de uma ou mais corridas. 

    o Uma equipe pode obter uma pontuação reduzida em 50% em uma ou mais execuções. 

    o Uma equipe não pode se qualificar para a próxima rodada (caso você tenha um modelo de 

qualificação). 

    o Uma equipe não pode se qualificar para a final internacional. 

    o Uma equipe pode ser desqualificada completamente da competição. 

- Use o conceito de cartões amarelos e vermelhos para equipes, treinadores e torcedores: se 

alguém se comportar mal você pode dar à equipe um cartão amarelo e avisar as pessoas 

envolvidas que a segunda vez eles vão receber um cartão vermelho. E um cartão vermelho 

resultará em uma penalidade. 

-… Outras ações que se ajustam à sua concorrência e país. 

 

Adendo 3 

O Código de Ética da WRO para Equipes 

 
"Não é se você ganha ou perde, mas o quanto você aprende isso conta." 
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Como equipe, seguimos estes princípios: 

 

Estamos participando de uma competição. 

Nós gostamos de ganhar. Nós queremos aprender. 

E também queremos nos divertir. 

Nós queremos jogar limpo. 

Nós projetamos nosso próprio robô e escrevemos nosso próprio software. 

Não é justo se alguém faz isso por nós. 

Só podemos aprender se tentarmos as coisas sozinhos. 

Nosso treinador pode nos ensinar coisas e nos guiar. 

E também podemos nos inspirar nos outros. 

Mas nosso treinador não deve fazer o trabalho por nós. 

E nós não copiamos simplesmente um robô ou software de outra pessoa. 

Usamos os exemplos que encontramos para projetar nosso próprio robô e programação. 

Às vezes nós falhamos e está tudo bem. 

Idéias originais vêm do fracasso. 

Ganhar é bom, mas falhar faz parte da nossa jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Version 28 June 2018 
© World Robot Olympiad Association Ltd. 

O que está certo e o que não está certo no World Robot 

Olympiad? 

 

OK Not OK 
Todas as competições Todas as competições 
Procuramos informações on-line e 
compartilhamos idéias com outras pessoas. 
Aprendemos com os exemplos e usamos o 
que nós aprendemos em nosso próprio robô. 
(hardware e / ou software) 
Nosso treinador / mentor / pai nos aconselha 
sobre diferentes maneiras de programar as 
coisas. 

Nós compramos uma solução online ou 
usamos uma cópia de outra pessoa. 
Nós usamos essa solução na competição. 
(hardware e / ou software) 
Nosso coach / mentor / pai programa o 
software (ou partes do software) para nós. 

Nosso treinador / mentor / pai nos mostra 
maneiras diferentes de construir coisas. 
Nosso coach / mentor / pai nos permite 
descobrir o que fazer se as coisas não 
funcionarem. 

Nosso coach / mentor / pai constrói o robô 
(ou partes do robô) para nós. 
Nosso coach / mentor / pai corrige isso para 
nós se as coisas não funcionarem. 

Nosso treinador / mentor / pai nos permite 
lidar com as coisas nós mesmos no dia da 
competição. 

Nosso coach / mentor / pai discute com os 
juízes as regras e decisões sobre 
o dia da competição. 

Queremos vencer a competição, mas não por 
trapacear ou ter alguém fazendo o trabalho 
por nós. 

Queremos vencer a competição, não importa 
de que forma a ganhemos. 

Categoria Regular Categoria Regular 
Nós tentamos resolver a regra surpresa, 
porque aprendemos todos os fundamentos e 
podemos encontrar uma solução em equipe. 

Nosso treinador / mentor / pai tenta nos dar 
as instruções para resolver a regra de 
surpresa depois que ela for anunciada. 

Categoria Open Categoria Open 
Nosso coach / mentor / pai apenas nos ajuda 
a preparar nosso modelo de robô ou Open 
Estande de categoria, se necessário. 
(Por exemplo, se as coisas são muito pesadas, 
se precisamos aprender novas habilidades, 
ou se algo é muito perigoso para nos 
prepararmos por conta própria.) 

Nosso coach / mentor / pai decide como será 
nosso modelo de robô e / ou nosso estande e 
constrói coisas para nós, mesmo que 
pudéssemos fazê-lo sozinhos. 

 


