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Itajubá, 11 de Março de 2016.

A Equipe Uai!rrior de desenvolvimento em robótica da Universidade Federal
de Itajubá acaba de completar quinze anos de existência e conquistas em
competições nacionais e internacionais. Ao longo desse tempo, sempre esteve entre
as primeiras colocações, sendo atualmente Heptacampeã nacional e Tricampeã
mundial na modalidade Hockey, Hexacampeã nacional na categoria Lightweight
(27,4kg) de combate de robôs com o robô Federal M.T. e Bicampeão nacional na
categoria Antweight (0,545g) com o robô Bacon.
A Equipe vem, por meio desta, pedir o seu apoio para que a Equipe possa
participar da próxima competição internacional de combate de Robôs, a Robogames
12º edição, que realizar-se-á na Alameda County Fairgrounds, Pleasanton – California
– EUA, entre os dias 8 e 10 de abril de 2016. Trata-se de uma competição aberta,
onde competidores de diferentes países colocam sua tecnologia à prova através dos
mais variados tipos de categorias de disputa entre robôs.
Para viabilizar a participação da Equipe neste evento internacional, se faz
necessária uma grande obtenção de recursos, principalmente em razão do valor das
passagens e hospedagem dos membros do grupo. E hoje estamos aqui pedindo seu
apoio para essa viabilização.
Aproveitamos também para convidá-los a prestigiar nossa exposição amanhã
na Praça Theodomiro Santiago, no centro de Itajubá, lá levaremos nossos robôs para
termos um maior contato com o público e buscar também por apoio.
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Do exposto, e certos de que este projeto representa um grande esforço de
desenvolvimento

tecnológico,

a

UNIFEI

agradece

toda

a

compreensão

e

sensibilidade no apoio à Equipe Uai!rrior, certa de que o retorno será amplo.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitera o processo de estima e
consideração.

Atenciosamente,

Prof. Tales Cleber Pimenta, Dr.
Coordenador Geral do Projeto
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