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REGULAMENTO DA VIII- OLIMPÍADA REGIONAL DE MATEMÁTICA – ORM

2011
1) A escola interessada em participar da VIII Olimpíada Regional de Matemática – ORM,
UNEMAT, deve preencher a ficha de cadastramento e designar um professor para ser o
coordenador local, que deverá providenciar um e-mail para contato. Os documentos necessários
para a escola efetuar a inscrição são:
1.1. Regulamento da VIII Olimpíada Regional de Matemática devidamente assinado
pelo diretor e pelo professor responsável pelas olimpíadas na escola, mostrando ciência
sobre as regras estabelecidas pela comissão organizadora da VI ORM.
1.2. Ficha de Inscrição da escola devidamente preenchida com os dados da escola, do
professor responsável e o número de inscritos para a 1ª Fase.
2) As inscrições encerrar-se-ão no dia 30/04/2011 e deverão ser entregue no seguinte local:
REGIÃO DE CÁCERES
Local da inscrição: Departamento de Matemática – UNEMAT
Campus de Cáceres
Rua
Bairro Cavalhada
CEP: 78200-000 Cáceres - MT.
Telefone: (65) 3221-0510
3) A comissão organizadora elaborará todas as provas.
4) As provas dos anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, 2009 e 2010 com os seus respectivos
gabaritos, estarão no site das Olimpíadas: http://www.unemat.br/proec/olimpiadamatematica,
e servirão como material de apoio para todas as provas de 2011.
5) As provas serão realizadas nas seguintes datas:
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Fase

DATA

Local

Prova

No
Questões

21/03 a 30/04

Depto. Matemática

Inscrição
Múltipla
Escolha

1º Fase

27/05/2011

Escolas

10

2º Fase

26/08/2011

Escolas

Questões
Discursivas

10

3º Fase

23/09/2011

UNEMAT

Questões
Discursivas

8

Premiação

22/10/2011

Auditorio
Edval dos Reis

6) A prova da primeira fase, a ser realizada no dia 27/05/2011, será de múltipla escolha, contendo
questões sobre conteúdo adequado a cada um dos níveis.

7) As provas da primeira fase deverão ser impressas pela escola participante. As provas serão
enviadas às escolas, ao professor responsável, para fazer as devidas impressões e serem aplicadas
no dia marcado para a sua execução. Todos os alunos podem participar dessa primeira fase, mas,
fica a critério da escola delimitar o número de participantes para esta primeira fase.

8) A correção das provas da primeira fase será realizada na escola participante, com o salutar
envolvimento de seus professores, de acordo com os critérios determinados pela Comissão
Organizadora da ORM.
9) O resultado da primeira fase será divulgado no site da Olimpíada Regional de Matemática,
http://www.unemat.br/proec/olimpiadamatematica
10) As provas da segunda fase serão enviadas às escolas, ao professor responsável, em pacotes
fechados que deverão ser abertos somente no dia e horário da sua execução.
11) A prova da segunda fase a ser realizada no dia 26/08/2011, sexta-feira, constará de dez
problemas discursivos, exigindo uma maior dose de iniciativa e criatividade. Farão essa prova os
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alunos selecionados na etapa anterior. Nesta segunda fase serão selecionados até 100 (cem)
alunos de cada nível e a prova será realizada nas escolas participantes e deverão ser entregues no
dia 29/08/2010 (Segunda Feira) à coordenação local para a correção.
12) O resultado da segunda fase será divulgado no site da Olimpíada Regional de Matemática,
http://www.unemat.br/proec/olimpiadamatematica
13) A prova da terceira fase, deverá ser realizada no dia 23/09/2011, sexta-feira, às 08.30 horas da
manhã, na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Poderão participar desta última
etapa até 50 (cinqüenta) alunos classificados da fase anterior para cada nível.
14) O resultado final será conhecido somente no dia 22/10/2011 na Cerimônia de Premiação. Serão
entregues as medalhas de ouro, prata, bronze e menções honrosas. Também serão distribuídos
prêmios aos primeiros colocados.
15) Dúvidas referentes às olimpíadas podem ser esclarecidas por telefone ou email:
Prof. Dr. Luiz Fernando Jorge

(65) 9905-8127

matematica@caceres.unemat.br

da Cunha
Cientes do acima exposto, das regras estabelecidas pela comissão organizadora, concordamos em
participar da VI Olimpíada Regional de Matemática.

________________________________
Assinatura do Diretor da Escola

_____________________________________________
Assinatura do Professor Responsável pelas Olimpíadas na Escola
______________________________, ______ de
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de 2011.

