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1 Missão do Time
Nossa missão é inspirar as pessoas para construírem um futuro melhor para si mesmo
através das STEM tanto educacionalmente como em construção de caráter. Nós buscamos
prover experiências únicas para a vida dos estudantes tanto pra vida pessoal como para a
profissional. Nosso foco é disseminar valores, como o Profissionalismo e Cooperativismo
pela comunidade local e mundo afora, estimulando eles a serem a nova geração de líderes.
O propósito da Under Control é utilizar o programa FIRST, através de nossa
experiência como time , de uma forma que envolva as STEM, assim nossa comunidade
abrangeria mais pessoas, de outras cidades, estados e até mesmo países, reunindo todos
aqueles que querem fazer parte deste intercâmbio cultural. Dessa forma, nós trabalhamos
para consolidar a FIRST por todo o Brasil e em outros países, assim melhorando a
qualidade de vida das pessoas ao redor do planeta.

2 O “Boss”
O “Boss” é um personagem que simboliza todos os eventos e ações que impedem
desenvolvimento da ciência e tecnologia. Ele previne essa evolução através da revogação
de incentivos para as escolas que querem seguir as STEM, logo os estudantes não
possuem o conhecimento sobre o assunto e consequentemente sem o incentivo não há
interesse por parte deles.

3 O Herói
O “Herói” representa o nosso time em uma missão de prevenir que o “Boss”
prevaleça e para alcançá-la há diversas missões a serem feitas. Isso é o que temos feito
durante essa grande aventura.

3

3.1 Promovendo o crescimento da FIRST pelo mundo
Nós providenciamos um enorme suporte para o parceiro oficial da FLL nesse primeiro
ano (2016), nós estamos muito orgulhosos em saber que estávamos juntos no primeiro
evento FIRST que ocorreu em um novo país. Nosso robô de 2016 foi o primeiro robô de
FRC que tocou o solo deles, mas nós esperamos e trabalhamos para que haja muito mais
robôs de FRC no nosso país vizinho em breve!
Nós estamos trabalhando com o Plan Ceibal, o operador oficial de FLL no Uruguai,
para iniciar um time de FRC na temporada de 2019. Nós estivemos no país deles 3 vezes
nos últimos 2 anos. O representante de nosso parceiro de FLL no Uruguai foi para uma
regional nos EUA conosco para experimentar a sensação de uma competição FRC.
Atualmente não há regionais de FRC no Brasil, apesar disso nós influenciamos nossa
comunidade a fortalecer esse programa no nosso país, através de palestras sobre iniciação
de times de FRC e em eventos sociais principalmente relacionados ao FLL.
Durante o campeonato deles no Nacional de FLL de 2017, nós levamos 10 membros do
nosso time para participar como juízes no segundo ano deles, além disso ajudamos e
providenciamos todo suporte para o planejamento do evento.

Imagem 1 - Nosso time no evento Plan Ceibal FLL, no Uruguai

Durante o Campeonato Uruguaio de 2017, 12 times da Argentina e Paraguai tiveram
seus campeonatos Nacionais dentro de um mesmo evento, então nosso próximo desafio é
ajudá-los a possuírem seus próprios eventos nos próximos anos.
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Imagem 2 - Time de voluntários incluindo membros do time no evento de FLL no Uruguai

3.2 Enaltecendo a FIRST e deixando nosso time mais sólido
A Under Control viajou para Brasília para apresentar um robô de telepresença, que
construímos para o CEO do maior banco da América Latina, Banco do Brasil. O evento
contou com 2500 pessoas que nos apoiaram, dentre elas estavam funcionários de bancos,
empresários e influenciadores.

Imagem 3 - Robô de telepresença no evento do Banco do Brasil
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Nós conduzimos a área tecnológica da MOSTRATEC, a maior feira de ciências da
América Latina durante 4 anos, inspirando 45000 exibidores e visitantes anualmente através
da criação de competições de robótica e de demonstrações de robôs de FRC.

Imagem 4 - Competição de robótica na MOSTRATEC

Imagem 5 - Worldskills São Paulo 2015

Nós também estávamos presentes no maior evento do mundo de educação
profissional, o WorldSkills, que contou com mais de 250.000 pessoas de 62 países
diferentes! Lá, nós atuamos como voluntários no SESI Robotics Festival, o qual foi um
evento aberto de FLL, onde nossos membros atuaram como organizadores e palestrantes,
mentoreando os times de FLL.
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Em 2016 não perdemos a chance de apresentar o FRC ao mundo! Durante a
recepção da Tocha Olímpica em nossa cidade, nós exibimos o nosso robô e interagimos
com as pessoas ao redor. Esse evento foi postado na conta oficial do twitter das Olimpíadas
do Rio 2016, que contava com mais de 600.000 seguidores.

Imagem 6 - Tweets sobre a demonstração do nosso robô na recepção da Tocha Olímpica
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3.3 Ajudando os times da FIRST
Desde 2006 o time vem trabalhando no crescimento das STEM através dos
trabalhos voluntários nos eventos de FLL no Brasil. Nós buscamos a criação de novos times
FIRST, resultando em aproximadamente 750 times que foram assessorados pelo nosso
time, apenas ano passado, nós criamos e mentoreamos 12 novos times de FLL. Com a
nossa ajuda, FLL alcançou a marca de mais de 1000 times no Brasil. Nós fomos a principal
conexão entre os 4 operadores oficiais de FLL no Brasil, passando nosso conhecimento
adiante para a nova gerência.

Imagem 7 - Time 1156 auxiliando a fundação do time de FLL ‘Future Diamonds’

Imagem 8 - Eventos de FLL com presença do time
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Leonardo, mentor de FRC do time Brasileiro 6404, fez um depoimento sobre o trabalho de
mentoreamento de FRC feito pela Under Control no Brasil: “No último ano o time 6404 era
estreante e todo o pessoal do 1156 sempre foi muito solícito conosco, nos dando várias
dicas e ajudando em tudo o que podiam. Hoje o time 1156 é um modelo e tudo que nós
fazemos é inspirado neles”
Our assistance goes beyond Brazil, this year our team in working in the translation of
“The Secret Book of LabVIEW” to Portuguese, created by team 1391 to assist all FRC teams
in LabVIEW programming language. By the translation of this document, even more teams
can learn from it.
Nossa ajuda vai além do Brasil, esse ano nosso time trabalhou na tradução do “The
Secret Book of LabVIEW” para o Português, criado pelo time 1391 para auxiliar todos os
times de FRC com a linguagem de programação LabVIEW. Agora com a tradução deste
documento, ainda mais time vão poder tirar proveito dele.

3.4 Inspiração para todos! Esquadrão da STEM não pode parar
O time 1156 organizou 22 eventos demonstrativos de robótica para inspirar os
estudantes menos privilegiados de escolas públicas, garantindo a centenas de crianças o
primeiro contato com as STEM na nossa comunidade.

Imagem 9 -Demonstração do nosso robô em 2014 e 2018 respectivamente
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Para espalhar as STEM em nossa comunidade, nós participamos da 3.ª Mostra de
Popularização da Ciência, a qual encorajou estudantes a estudarem Engenharia, para
apresentar o FRC para 1.200 estudantes na Unisinos, uma das principais universidades do
estado.

Imagem 10 - Demonstração do evento Kids Run e a 3.ª Mostra de Popularização da Ciência na Unisinos

Nos últimos 3 anos nós fizemos parte da Kids Run, uma maratona infantil onde
crianças podem interagir com o nosso robô e com pequenos robôs de LEGO. O robô dava
voltas no circuito, mostrando para todas as crianças como ciência e tecnologia podem ser
tão divertidas quanto qualquer outro esporte!

Imagem 11 - Nosso robô de 2017 na pista da Kids Run
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Nos últimos 3 anos, nós coletamos e doamos 4.600 peças de roupas para famílias
necessitadas, 90 kg de alimento para um lar de idosos, além de 1.500 horas de trabalho
voluntário em escolas e hospitais.

Imagem 12 - Brechó de roupas em uma escola pública
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4 Estrutura e plano de negócios do time
Como nós somos um time internacional nós temos que estar muito organizados e
financeiramente estruturados, para fazer isso nosso time repete boas práticas e ferramentas
de companhias de sucesso, desde um organogramas até o gerenciamento de pessoas,
desde Kanbans a processos de gerenciamento.

Imagem 13 - Organograma do time

Image 14 - Status financeiro do time em Reais Brasileiros
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5 Noticias no jornal

Imagem 15 - Informações do time aparecem no jornal da cidade
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Imagem 16 - Capa no jornal da nossa cidade
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Imagem 17- Membros do time em uma entrevista na televisão
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Image 18 - Membro do time em uma entrevista durante a demonstração do robô de 2014
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Image 19 - Maior portal de notícias do país
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Imagem 20 – Depoimento de membros do time no jornal da cidade
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