
Coordenação Nacional da OBF

Devido às medidas de afastamento social causadas pelo COVID-19 a edição 2020 da OBF será realizada em regime
especial. Oportunamente divulgaremos o regulamento completo, no momento adiantamos que, em relação às edições
regulares da OBF, a edição especial desse ano contém as modificações enumeradas e descritas abaixo.

1. Todas as provas serão realizadas online (à distância e com um dispositivo conectado à internet) nos domićılios dos
estudantes participantes.

2. Os recursos mı́nimos indispensáveis no momento da realização das provas são: (a) conexão à internet (b) navegador
da internet (browser), (c) capacidade de envio/recebimento de e-mail e (d) capacidade de ler documentos eletrônicos
no formato PDF e (e) capacidade de tirar fotos e/ou fotocópia (scan) no formato JPG ou PNG. (Um smartfone
conectado à internet com uma tela que permita ler documentos PDF é o suficiente).

3. O caráter individual e sem consulta para a realização das provas permanece. Recomenda-se que o participante
encontre um local isolado e tranquilo de sua residência no qual possa fazer a prova sem interferências. Durante a
prova, o participante pode acessar apenas o(s) site(s) expressamente permitido(s) pela OBF. No momento realização
da prova será fornecido um canal de comunicação para o esclarecimento de eventuais dúvidas relacionadas aos proce-
dimentos de aplicação da prova, sendo vedadas comunicações, por quaisquer meios, com pessoas não expressamente
autorizadas pelos organizadores da OBF.

4. As medidas necessárias para que as exigências dos itens 2 e 3 sejam cumpridas são ao mesmo tempo de responsabi-
lidade dos participantes e um compromisso que assumem com os professores responsáveis por suas inscrições e com
os organizadores da OBF.

5. As provas teóricas da 2a e 3a fases da competição no que seria um regime normal são fundidas em uma única prova,
denominada Prova Especial Teórica das 2a e 3a Fases. Dessa forma, as provas da edição especial são:

• Prova da 1a Fase: mantém o formato das edições regulares sendo constitúıdas de 20 questões do tipo múltipla
escolha.

• Prova Especial Teórica das 2a e 3a Fases:

– Formada por 8 questões de respostas completas, nas quais, além das respostas, deve-se apresentar as
respectivas resoluções.

– As provas serão avaliadas em duas instâncias. A primeira, com ênfase nos resultados, será usada para uma
classificação prévia. As provas com os melhores classificados na avaliação prévia, serão submetidas a uma
segunda avaliação com mais ênfase na resolução (desenvolvimento). A nota da segunda avaliação será usada
como (a) nota teórica final da OBF e (b) como critério de classificação para a terceira fase experimental.

• Prova Experimental da 3a Fase: mantém o formato das edições regulares. Entretanto, os estudantes
classificados para a 3a fase, do 9o ano à 2a série, comprometem-se a retirar, nas escolas ou locais indicados pelas
coordenações estaduais, os kits experimentais para a realização das provas dentro do prazo a ser estipulado.

6. Calendário de peŕıodo de inscrições e provas:

Evento Data Horário (hora de Braśılia)
Peŕıodo de inscrição até 09/10/2020 -
Prova da 1a Fase 17/10/2020 (sábado) das 13h00 às 17h00
Prova Especial Teórica das 2a e 3a Fases 28/11/2020 (sábado) das 13h00 às 17h00
Prova Experimental da 3a Fase 06/02/2021 (sábado) das 13h00 às 17h00
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