INSCRIÇÕES OBQ
OBQjunior - 8º ou 9 º ano do ensino fundamental
e
Olimpíadas estaduais e regionais que utilizam este
sistema

PASSO A PASSO para INSCRIÇÕES nas
Olimpíadas de Química
1º. PASSO: Entrar no site do Programa Nacional de Olimpíadas de Química:
www.obquimica.org
Clicar em Cadastro de Representantes de Escolas em baixo à direita

2º. PASSO: NA TELA ABAIXO preencher os campos
NOME, CPF, EMAIL, CRIAR uma Senha, FUNÇÃO NA ESCOLA,
ENDERECO PESSOAL, CEP, TELEFONE, ESTADO, CIDADE ...

Em MINHA ESCOLA
ESTADO, CIDADE da ESCOLA, NOME da ESCOLA
Por fim . . . . Assinale a(s) olimpíada(s) que deseja participar.

Agora, deve AGUARDAR um comunicado que o CADASTRO foi APROVADO.
Ele será enviado para o email cadastrado. Sem essa confirmacao nada pode fazer.

Após chegar o comunicado o REPRESENTANTE da ESCOLA está APTO para cadastrar
seus alunos na olimpíada aberta para inscricoes.
3º. PASSO: vá para a página principal da OBQ e entre no SISTEMA digitando seu
EMAIL e SENHA cadastrados.

4º. PASSO: Após clicar em OK , vai aparecer a tela abaixo, clicar em MINHAS ESCOLAS
Se o nome de sua escola nao aparecer clique na opção ADICIONAR ESCOLA.
Se feito corretamente, aparece a tela Cadastro realizado com sucesso.
Prossiga, assinalando a olimpíada que irá participar e, depois, cadastrando seus alunos.

Obs.: Se for necessário inserir uma escola não existente na lista.
Ao clicar Adicionar Escola aparecerá a tela ao lado.
Preencha os dados solicitados, clique cadastrar,
e a Escola NOVA aparecerá em sua área.
Marque a(s) sua(s) escola(s) que participa(m) da olimpíada.

5º. PASSO: Após clicar em Minhas Olimpíadas, assinale Participar de Olimpíada.
Vai aparecer a tela seguinte, na qual você indicará a(s) olimpíada(s) que deseja participar.

Aparecerá o aviso CADASTRADO COM SUCESSO.
Continue com o cadastramento de seus alunos.

6º. PASSO: Após clicar em ALUNOS, clique Adicionar Alunos e aparecerá a tela abaixo.
Cadastre seus alunos, um a um, e marque com X a olimpiada que ele deseja participar.

7º. PASSO: Clicar em Adicionar e Novo, e, após a informação que o aluno foi cadastrado com sucesso,
repetir o procedimento utilizado anteriormente, clicando sempre em Adicionar e Novo
para fazer novas inscrições.

Na medida em que vai cadastrando a lista cresce com a entrada do novo nome.

8º. PASSO: Após finalizar, para ver lista de alunos participantes, clicar em Relatórios.
Depois clicar sobre a lente para gerar a listagem.

ETAPAS POSTERIORES ao cadastramento
Para as Olimpíadas Estaduais:
•Seguir o regulamento da Olimpíada de Química de cada estado.

Para a OBQ júnior:
•Orientar o estudo dos seus alunos apresentando-lhes o programa
http://www.obquimica.org/olimpiadas/junior/programa
e a bibliografia recomendada:
http://www.obquimica.org/bibliografia ;
•Aguardar chegar, no seu email cadastrado, orientação sobre como baixar o exame
da FASE I. Enviado cinco dias antes da data de realizaçao do exame;
•Reproduzir quantidade suficiente de cópias e mantê-las em sigilo até o momento
da aplicação da prova;
•Aplicar a prova conforme as orientações recebidas na mensagem de envio (data e
tempo de duração), reter o caderno de perguntas até a divulgação do gabarito;
•Corrigir as provas seguindo o gabarito oficial divulgado no site e lançar as notas
no mesmo sistema em que fez o cadastro.
•Aguardar divulgação, no site, da NOTA DE CORTE e da lista dos classificados
para a FASE II.

ETAPAS POSTERIORES ao cadastramento
nas Olimpíadas de Química
Realização da FASE II da OBQ júnior:
A FASE II da OBQjr é realizada com 15% do total de alunos da FASE I.

Se nenhum aluno da escola se posicionar acima da nota de corte, dois de seus
alunos, aqueles com melhores notas, serão classificados para a FASE II.
A aplicação do exame da FASE II será feita em POLOS, previamente anunciados
no site, e cada escola tem liberdade para escolher o POLO mais conveniente para o
deslocamento de seus alunos.

