Rede nº 207/21
Data: 26/04/2021
Assunto: REABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA A 16A OBMEP
Senhores Diretores;
Em função da pandemia de COVID-19, a 16a OBMEP precisou ser reformulada para
garantir que as provas da 1a Fase sejam aplicadas com segurança. Detalhamos abaixo
as adequações e contamos com a valiosa e habitual colaboração de todos(as):

(1) As escolas que já fizeram o cadastro em 2020 estarão inscritas automaticamente
para esta edição. Entre 19 e 30/04, ocorrerá a reabertura das inscrições para a 16a
OBMEP.

As escolas inscritas poderão

editar

as

inscrições

realizadas

em

(fevereiro/março de 2020), incluindo e excluindo alunos. As edições deverão ser
realizadas na página restrita da escola (Login: INEP ou Código do MEC e Senha:
cadastrada na inscrição em 2020). Caso não tenha essa senha, envie um e-mail
para sp07@impa.br indicando uma nova senha.
(2) Também entre 19 e 30/04, escolas não inscritas poderão realizar sua inscrição
na 16a OBMEP;
(3) Em função da pandemia, a aplicação presencial da prova da 1a Fase NÃO será
obrigatória. A escola receberá no endereço institucional ou no endereço indicado na
ficha de inscrição, o material da prova da 1a Fase. Será enviada somente 1 (uma) prova
de cada nível inscrito pela escola e, também, DE, e-ticket para retorno dos
cartões, cartões-resposta na quantidade de alunos inscritos por nível, soluções,
máscaras de correção, instruções e Termo de Autorização de Publicação de Nome nas
Listas de Classificados e Premiados em quantidade correspondente ao número de
alunos que a escola pode classificar para a 2a Fase. Todo o material para aplicação,
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incluindo a prova, também estará disponível em formato digital na página restrita
da escola inscrita;
(4) A escola inscrita terá um período para realizar a realização da Prova da 1a
Fase (de 30 de junho a 3 de agosto de 2021);
(5) O Termo de Autorização de Publicação de Nome nas Listas de Classificados é
obrigatório para garantir que o nome do aluno figure nas listas. Caso o formulário não
seja enviado pela escola, no lugar do nome do aluno, será publicado o código do aluno.
O Termo de Autorização de Publicação de Nome nas Listas de Classificados deverá
ser assinado pelo responsável pelo aluno menor de idade ou pelo próprio aluno (no
caso dos maiores de idade) e anexado ao nome do aluno na página restrita da escola;
(6) O processo de correção, seleção de classificados para a 2a Fase e envio dos
cartões-resposta permanece o mesmo. O envio dos cartões-resposta dos alunos
classificados e do DE poderá ser realizado por Correios ou por Aplicativo, como de
costume;
O Calendário Público da 16a OBMEP está disponível no arquivo anexo.
Para dirimir as dúvidas a equipe do IMPA responsáveis pela OBMEP fez o vídeo a
seguir: https://www.youtube.com/watch?v=1ZDFRsWyaAU
Dúvidas entrar em contato com os PCNP de Matemática - Fatima e Willians
pelos telefones 22099849 ou 22099858.
Atenciosamente,

Prof.º Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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