
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CÂMPUS VOTUPORANGA

ERRATA Nº 01 DO EDITAL N° 719 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019

Onde se lê:

1. OBJETIVO
O 1º Torneio de Robótica do IFSP Câmpus Votuporanga está inserido como atividade da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia,  que  esse  ano  é  inspirada  no  tema  “Bioeconomia:  Diversidade  e  Riqueza  para  o  Desenvolvimento
Sustentável”.

O torneio  tem  por  objetivo  fomentar  a  prática  da  robótica  como instrumento  de  incentivo  ao  processo  de  ensino-
aprendizagem  e  pesquisa  científica,  preparando  membros  da  comunidade  do  IFSP  para  possíveis  participações  em
competições de robótica nos âmbitos nacional e internacional.

Também há o objetivo de promover a integração e a troca de experiências entre discentes, docentes e outros servidores das
diversas Instituições de Ensino que atuam ou pretendem atuar nos diversos segmentos da Robótica, esse vasto e rico campo
da ciência e tecnologia que, cada vez mais, provê soluções práticas e aplicáveis ao cotidiano, transformando a vida das
pessoas, principalmente no setor produtivo e no mercado de trabalho.

Leia-se:

1. OBJETIVO
O 1º Torneio de Robótica do IFSP Câmpus Votuporanga está inserido como atividade da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia,  que  esse  ano  é  inspirada  no  tema  “Bioeconomia:  Diversidade  e  Riqueza  para  o  Desenvolvimento
Sustentável”.

O torneio tem por objetivo estimular o interesse por pesquisa, ciência e tecnologia; estimular o interesse pelo processo da
educação;  o  desenvolvimento  de  habilidades  manuais  e  intelectuais;  proporcionar  a  socialização;  promover  ganho  na
autoestima; capacitá-los para o trabalho em equipe, algo muito importante no mundo corporativo, de uma maneira lúdica e
divertida durante os torneios. 

Também é objetivo a promoção da interação e troca de culturas e saberes com os demais participantes. 

Votuporanga, 17 de outubro de 2019.
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