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Você não vai ficar aí parado, sem reagir. Vai?
Fale com o seu professor e participe!!!
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REGULAMENTO
O Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas (ICEx) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), promove a Olimpíada Mineira de
Química (OMQ) de 2011.
A Olimpíada Mineira de Química tem como objetivos principais:
ü Envolver os estudantes e professores de Ensino Médio e Tecnológico em uma
atividade estimulante, que os leve a refletir sobre a importância da Química em
suas vidas e na Sociedade Moderna;
ü Revelar jovens talentos com vocação para a Química, premiando-os;
ü Selecionar os representantes mineiros para o exame de seleção da Olimpíada
Brasileira de Química (OBQ) - Fase Brasileira que acontece, anualmente, no
mês de agosto. (Para maiores informações veja: http://www.obq.ufc.br/).
Como a OMQ está organizada?
ü A OMQ é composta de duas fases:
o Fase I – realizada e organizada pelas escolas, para selecionar estudantes
para a Fase II.
o Fase II – realizada e organizada pela UFMG (essa fase irá selecionar
estudantes para participar da OBQ)
Quem pode participar?
ü Estudantes do Ensino Médio e Tecnológico de escolas localizadas no estado de
Minas Gerais com, no máximo 20 anos de idade completos, até o dia
01/07/2011.
ü Para a Fase I, na escola, todos os estudantes da 1a e da 2a série podem participar.
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ü Para a Fase II, a participação é limitada a 5 estudantes da 1a série e 5 estudantes
da 2a série, nas MODALIDADES A e B, respectivamente, que foram
selecionados na Fase I
Local de Realização:
ü A Fase I é realizada na escola de origem.
ü A Fase 2 é realizada no Instituto de Ciências Exatas da UFMG situado na Av.
Presidente Antônio Carlos, 6627, Pampulha, Belo Horizonte, MG
Recurso referente à prova
ü Para a prova da Fase II, serão aceitos recursos no prazo de 5 dias úteis, após a
realização da prova.
Datas de Realização:
ü A Fase I deve ser realizada antes do período de inscrição para a Fase Estadual
(antes de 08 de agosto de 2011)
ü As inscrições para a Fase II acontecem de 08 a 26 de agosto de 2011 e serão online.
ü A Fase II será realizada em 22/10/2011, às 14h.
ü Junto com a fase II será realizada a I Mostra de Ciências da UFMG. A
participação da escola/município neste evento representará 5% da nota da prova
da OMQ, para os estudantes daquela escola e/ou município. (ver regulamento da
I Mostra de Ciências da UFMG no site www.qui.ufmg.br/~mostradeciencias)
Orientações:
ü A escola deve nomear um professor que será responsável pela realização da
FASE LOCAL da OMQ, na escola.
ü Este professor irá selecionar, no máximo, 5 alunos da 1a série e 5 alunos da 2a
série.
ü Escola, professor responsável e estudantes devem conhecer o regulamento da
Olimpíada Mineira (http://www.qui.ufmg.br/omq), da Olimpíada Brasileira de Química
(http://www.obq.ufc.br/) e da I Mostra de Ciências da UFMG.
ü Os estudantes inscritos para a Fase II (máximo de 10 estudantes/escola) devem
comparecer à prova munidos de documento de identidade e caneta.
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ü A prova estadual (do dia 22/10/2011) terá duração máxima de 3 (três) horas.
ü O programa completo está disponível no site http://www.qui.ufmg.br/omq
ü As provas terão um total de 14 (catorze) questões de múltipla escolha e 3 (três)
questões discursivas. (As questões discursivas serão corrigidas apenas para os
estudantes cujas notas nas questões fechadas ultrapassarem o ponto de corte)
ü A pontuação das questões fechadas será de 70 pontos (5 para cada questão). A
participação da escola e/ou município na I Mostra de Ciências representará 5
pontos na prova. As questões abertas representarão 25 pontos.
ü Todos os participantes da FASE ESTADUAL receberão certificados de
participação na Olimpíada Mineira de Química (OMQ).
ü Os sessenta melhores alunos, sendo 30 (vinte) de cada MODALIDADE (5 de
ouro, 15 de prata e 10 de bronze), receberão diplomas de HONRA AO MÉRITO
e medalhas. Os alunos ouro e prata da MODALIDADE A e B representarão o
Estado de Minas Gerais na Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) de 2012.
(Para maiores informações sobre a OBQ veja: http://www.obquimica.org).
ü A critério da equipe corretora da prova, serão homenageados com certificado
pelo bom desempenho os alunos cuja nota for superior a 80% do total.
Observações Importantes!!!
ü A inscrição em todas as fases da Olimpíada é gratuita;
ü O transporte e alimentação dos alunos que participarem das etapas da
Olimpíada Mineira de Química é de responsabilidade única e exclusiva da
Escola e/ou professor responsável;
ü O responsável pelos alunos durante as atividades da Olimpíada Mineira de
Química DEVERÁ permanecer nas proximidades do local de realização das
provas;
ü As omissões ou dúvidas deste regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora da OMQ, que também se reserva o direito de alterar datas ou
locais, suspender o evento e acatar modificações ditadas pela coordenação
Nacional e estâncias superiores, que impliquem em alterações deste
regulamento;
ü Na lista de nomes dos alunos premiados na FASE ESTADUAL da OMQ, será
citado o nome da escola a qual o aluno pertence, bem como o nome do seu
professor. Na lista de convocação para a FASE BRASILEIRA (a Olimpíada
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Brasileira de Química) também será citada a escola de origem do aluno, bem
como o nome do seu professor. Estas informações serão extraídas da inscrição
na FASE ESTADUAL.
ü Para os alunos adventistas favor entrar em contato com antecedência no email
omq.ufmg@gmail.com para que as devidas providências sejam tomadas na
aplicação das provas.
ü Aos professores que trabalham em mais de uma escola, poderão acompanhar os
estudantes de ambas escolas.
Nós da coordenação da OMQ indicamos o conteúdo/questões das edições
anteriores da Olimpíada Brasileira de Química (http://www.obq.ufc.br/) como possível
fonte de questões para a prova/teste de seleção que será formulada pelo professor
responsável que representa a escola. É de extrema importância que o professor
realmente utilize uma prova para a seleção dos alunos que representarão a sua escola na
OMQ! Uma vez selecionados os alunos, o professor responsável deverá realizar a
inscrição dos alunos para a OMQ 2011 no site: http://www.qui.ufmg.br/omq

Para fazer a inscrição:
A) Cadastre

o

representante

da

escola,

no

site

http://obqsys.obquimica.org/representante ou diretamente pelo link da página
www.qui.ufmg.br/omq
Caso o professor já esteja cadastrado, ao participar da OMQ 2010 ou da
OBQJr, basta usar o seu e-mail e senha para inscrever os alunos.
B) Clique em FAZER A INSCRIÇÃO no link da página www.qui.ufmg.br/omq
ou no site http://obqsys.obquimica.org/login/ e siga as orientações contidas
no tutorial.
Só é possível fazer inscrição no período de 08 a 26 de agosto de 2011.

