REGULAMENTO DA VII OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA DA UNEMAT, CAMPUS DE
SINOP

1. A escola interessada em participar da VII Olimpíadas de Matemática da
UNEMAT, Campus de Sinop deve designar um professor que será o
coordenador local. Este professor terá como atribuições a aplicação das provas
da primeira e segunda fase, bem como, a correção das provas da primeira fase
por meio do gabarito que será disponibilizado pela coordenação do projeto.
Também será responsabilidade do professor indicar os nomes dos alunos
selecionados para a segunda fase.

2. O professor responsável deverá preencher a ficha de cadastramento, e informar
um email e número de telefone para contato.

3. As

fichas de cadastramento devem ser enviadas para o email
olimpiadasdematematica@hotmail.com até o dia 08 de abril de 2011. Com a
ficha de inscrição o professor poderá informar email e telefone para contato.

4. Ao final o professor receberá um certificado de participação do projeto referente
a 40 horas.

5. A prova da primeira fase tem por objetivo uma seleção interna e será de múltipla
escolha, contendo 10 questões sobre conteúdo adequado a cada um dos níveis.
Esta prova acontecerá nas dependências da escola e sua data de realização
será 20 de maio de 2011. A prova terá duração de duas horas.
6. A comissão organizadora elaborará todas as provas.

7. O professor responsável deverá retirar as provas da primeira fase na sala do
projeto no CET – Centro Experimental e Tecnológico do campus da UNEMAT
entre os dias 17 e 19 de maio de 2011, nos seguintes períodos: 08:00h as
12:00h e 14:00h as 18:00h e por isso precisamos urgentemente das inscrições
dos alunos até a data determinada no item 3 para poder confeccionálas e
repassar no devido prazo.

8. A correção das provas da primeira fase será realizada nas escolas participantes,
com o salutar envolvimento de seus professores, de acordo com os critérios
determinados pela Comissão Organizadora. Ressaltamos que o gabarito será
encaminhado ao email do professor responsável.

9. A partir da correção das provas, o professor responsável deverá informar ao
projeto por email a relação dos alunos selecionados para a segunda fase até o
dia 03 de junho de 2011. Tal seleção de alunos deverá representar um
percentual de 10% a 15% dos alunos que prestaram a primeira fase.

10. O professor responsável deverá retirar as provas da segunda fase na sala do
projeto no CET – Centro Experimental e Tecnológico do campus da UNEMAT

entre os dias 24 e 25 de agosto de 2011, nos seguintes períodos: 08:00h as
12:00h e 14:00h as 18:00h.

11. A prova da segunda fase será no dia 26 de agosto de 2011 as 14 horas, nas
dependências da escola. A prova terá duração de duas horas e constará de
quatro questões objetivas e três problemas discursivos, exigindo uma maior dose
de iniciativa e criatividade. Farão essa prova os alunos selecionados na etapa
anterior.

12. O professor responsável deverá entregar as provas na sala do projeto no CET –
Centro Experimental e Tecnológico do campus da UNEMAT entre os dias 29 e
30 de agosto de 2011, nos seguintes períodos: 08:00h as 12:00h e 14:00h as
18:00h.

13. Nesta segunda fase serão selecionados até cinquenta alunos de cada nível e as
provas serão corrigidas pelos coordenadores do projeto.

14. As provas da terceira fase, serão discursivas e serão definidos as medalhas de
ouro, prata, bronze e menções honrosas. Poderão participar até cinqüenta
classificados (de cada nível) na etapa anterior.

15. As provas da terceira e última etapa serão realizadas na sextafeira dia 21 de
outubro, às 14 horas, nas dependências do anfiteatro da UNEMAT.

16. A Comissão organizadora da VII Olimpíadas de Matemática da UNEMAT,

Campus de Sinop realizará a Cerimônia de Encerramento no dia 18 de
novembro de 2011, no anfiteatro da UNEMAT. O horário será divulgado com
antecedência.

17. Os resultados serão conhecidos somente no dia do encerramento.
EQUIPE DO PROJETO:

Profª. Chiara Maria S. L. Dias
Prof. Rogério dos Reis Gonçalves
Prof. Daniel Valim
Acadêmico Rafael Lemes Bezerra
Acadêmico Paulo Victor C. França
Telefone para contato: (66) 35112144
Email para contato: olimpiadasdematematica@hotmail.com

FICHA DE CADASTRO DAS ESCOLAS E PROFESSOR RESPONSÁVEL
(Preencher com letra de forma)
Instituição:
Diretor:
Endereço:
CEP:
Bairro:
Cidade:
Telefone: (
Fax: ( )
email

○ Pública

○ Particular

Estado:
)

Professor Responsável:
Endereço:
CEP:
Bairro:
Cidade:
Telefone: (
Fax: ( )
email:

Estado:
)

NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS POR NÍVEL
NÍVEL
NÚMERO DE ALUNOS
NÍVEL I (5ª e 6ª séries)
NÍVEL II (7ª e 8ª séries)
NIVEL III (Ensino Médio)
Não é necessário enviar o nome dos alunos no momento da inscrição

