
 
 

 

 

CONVITE 

A Direção do Câmpus Pelotas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) tem o prazer de 

convidar a comunidade deste educandário a participar da 8ª Mostra de Educação, Ciência e Tecnologia 

(MOSTRAROB), evento realizado anualmente com o objetivo de destacar a importância da realização 

de pesquisa nas instituições de ensino. 

  Idealizada em 2011 por integrantes do LAB 14 – Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Projetos do IFSul Câmpus Pelotas, a MOSTRAROB surgiu como uma competição de robótica, origem 

de seu nome, entretanto foi se expandindo a cada ano tendo em vista a busca por congregar as inúmeras 

áreas de conhecimento presentes nas instituições de ensino. Em sua oitava edição, a ser realizada nos 

dias 11 a 13 de setembro de 2019, o evento terá o seguinte formato:  

Exposição Técnico-científica 

 Os projetos serão avaliados de acordo 

com as páreas de conhecimento 

correspondentes e o nível de ensino dos 

participantes, da seguinte forma: 

 

Nesta categoria não há obrigatoriedade de que os projetos enham relação com robótica ou demais áreas 

da tecnologia.   

 

Competições de Robótica 

Labirinto, Lego, Seguidor de Linhas Analógico, Seguidor de Linhas Pró e Sumô Pró. 

 

Local do Evento: Saguão do IFSul Câmpus Pelotas, Praça 20 de Setembro, 455 – CEP 96.015-360 - 

Centro – Pelotas/RS. 

 

 Para maiores informações a respeito do evento, acesse nosso site oficial, ou envie sua pergunta 

para mostrarob@gmail.com. Os regulamentos de cada categoria estão disponíveis em 

http://www.mostrarob.com/regulamentos.html.  

Grupo 1 (Ensino Fundamental II - 6º ao 9º 

ano):  

 

Exposições e avaliações: Quarta-feira, 11 

de setembro de 2019 

 Áreas de Conhecimento: 

1. Ciências da Natureza  

2. Ciências Humanas e Sociais  

3. Linguagens e Artes  

4. Matemática 

 

Grupo 2 (Ensino Médio e/ou Técnico) e 

Grupo 3 (Ensino Superior e Pós-graduação)  

 

Exposições e avaliações: Quinta e Sexta-

feira 12 e 13 de setembro de 2019 

 

Áreas de Conhecimento: 

1. Ciências Agrárias e Meio Ambiente  

2. Ciências Biológicas e Química  

3. Ciências da Computação  

4. Ciências Humanas e Sociais  

5. Engenharia Civil  

6. Linguagens e Artes  

7. Matemática e Física  

8. Mecatrônica e Eletroeletrônica  
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