Delliberação C
CEPE-A-08
8/2019, de
d 1º/10/2
2019
Reiitor: MARC
CELO KNOBEL
Sec
cretária Ge
eral: ÂNGE
ELA DE NO
ORONHA B
BIGNAMI
Dispõe sobre o Edital Olimpíadas de
d Conhecim
mento e Co
ompetições
s
Científicas ou Modalidades Similare
es, para ing
gresso nos
s cursos de
e
graduação em
m 2020.
eitor da Un
niversidade Estadual d
de Campina
as, na qualidade de P
Presidente da
d Câmara
a
O Re
de Ensino, Pesq
quisa e Extensão do C
Conselho Un
niversitário, tendo em
m vista o de
ecidido pela
a
Câmara na sua 350ª Se
essão Ordiinária, realizada em 1º de ou
utubro de 2019, e a
Delib
beração Consu-A-032//2017 que especifica sobre os sistemas
s
de
e ingresso aos cursos
s
de G
Graduação da
d Unicamp
p, baixa a sseguinte De
eliberação:
CAPÍTUL
LO I
DA
AS VAGAS OFERECID
DAS PELO EDITAL VAGAS
V
OLÍÍMPICAS
go 1º – O Edital Vagas Olím
mpicas ofe
erece 100 vagas disstribuídas nos
n
cursos
s
Artig
confo
orme o Ane
exo I.
§ 1º
º – As va
agas que não forem preenchid
das serão transferida
as para o Vestibularr
Unica
amp.
§ 2º
º – O parágrafo ante
erior não sse aplica aos cursos de
d Ciência da Compu
utação (N),,
Enge
enharia de Alimentos (I), Engen
nharia de Alimentos
A
(N), Engen
nharia de Manufatura
M
a
(I),E
Engenharia de Produçã
ão (I), Eng
genharia de
e Telecomu
unicações ((I) e Histórria (I), que
e
ofere
ecem vagas
s adicionais
s para esta modalidad
de de ingres
sso.
CAPÍTUL
LO II
D
DAS INSCR
RIÇÕES
go 2º – As
A inscriçõe
es serão feiitas por forrmulário ele
etrônico na
a página da
a Comissão
o
Artig
Perm
manente pa
ara os Ves
stibulares ((Comvest) (www.com
mvest.unica mp.br), a partir das
s
09h0
00 do dia 21 de novem
mbro de 20 19 até às 17h00
1
do dia 10 de ja neiro de 20
020.
§ 1º
º – O horá
ário da abe
ertura e do
o encerrame
ento das in
nscrições é o horário de Brasília
a
(DF).
necessária
§ 2º
º – As instruções
i
as para a inscrição, o Manual do Candiidato e as
s
inforrmações so
obre a Unic
camp e se
eus cursos estão disp
poníveis na
a página da Comvestt
(www
w.comvest..unicamp.b
br).
§ 3º
º – O cand
didato deve
erá, no ato de inscriçã
ão, anexar os docume
entos comp
probatórios
s
de su
ua premiaç
ção em olim
mpíadas ou outras com
mpetições de conhecim
mento.
§ 4º
º – O candidato poderá anexarr até, no máximo,
m
2 documento
os comprob
batórios de
e
prem
miação e/ou
u participação em ol impíada ou
u outra competição d
de conheciimento, ou
u
seja,, um para cada
c
opção de curso, conforme os
o artigos 4º
4 e 5º.
§ 5º
º – A resp
ponsabilidad
de sobre a legibilidade (resoluçã
ão) dos arq
quivos anex
xados é do
o
cand
didato, sen
ndo proibid
da a anex
xação de documento
os após o encerram
mento das
s
inscrrições.
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§ 6º
º – Documentos ilegív
veis serão descartado
os pela Banca de Vallidação de inscrições,,
mencionada no § 2º do arrtigo 6º, e a inscrição será indefe
erida.
§ 7º
º – As inscrições com
m anexação
o parcial dos docume
entos indica
ados no pa
arágrafo 3º
º
deste
e artigo serrão indeferidas.
e brasileira
§ 8º
º – Candid
datos de na
acionalidade
a e candida
atos estrang
geiros, porrtadores da
a
CRNM
M – Carteirra de Regis
stro Nacion
nal Migratórrio, deverão informar o número do CPF ao
o
preencher o Fo
ormulário de
d Inscrição
o. Será aceito exclus
sivamente o número do CPF do
o
didato, não podendo ser utilizad
do o CPF de
d responsável. Além
m do número do CPF,,
cand
deve
erá ser infformado o número d
de um doc
cumento de identifica
ação com fotografia,,
pode
endo ser cédula
c
de identidade
e (RG), pa
assaporte, CRNM – Carteira de Registro
o
Nacio
onal Migrattório, carte
eira expedid
da por Ord
dens ou Conselhos recconhecidos
s por lei ou
u
Carte
eira Nacion
nal de Habilitação.
§ 9º
º – Somen
nte é possív
vel realizarr uma inscrrição por CPF.
C
Em casso de nece
essidade de
e
alterração de da
ados da ins
scrição, os ccandidatos deverão acessar e prreencher o formulário
o
eletrrônico correspondente
e. Em casso de alterração, será
á considera
ado válido apenas o
últim
mo formulárrio preenchido dentro do prazo determinado
d
o no Manua
al do Candidato.
go 3º – Poderão
P
se inscrever nesta mod
dalidade de
e vagas olíímpicas os premiados
s
Artig
em o
olimpíadas ou outras competiçõe
c
es de conhe
ecimentos realizadas
r
n
nos 2 anos anteriores
s
ao in
nício do currso de graduação da U
Unicamp, ou
u seja, nos anos de 20
018 e 2019
9.
ágrafo úniico. As olim
mpíadas ou
u competições aceitas
s serão aqu
uelas realiz
zadas para
a
Pará
estud
dantes de Ensino
E
Méd
dio ou níveiis equivalen
ntes, sendo
o vetada a pontuação obtida em
m
comp
petições de
e nível supe
erior e/ou d
de nível fun
ndamental.
go 4º – Cada candidato pod
derá se inscrever em
m até 2 c ursos de graduação,
g
,
Artig
decla
arando a orrdem de su
ua opção (1
1ª ou 2ª opção).
§ 1º
º – Em cada
c
curso, os candid
datos serão convocados por orrdem decre
escente da
a
ponttuação obtid
da na olimp
píada ou co
ompetição de conhecimento esp ecificadas no Anexo I
1 opção.
pelo curso em 1ª
das pelo pa
go, serão convocados
§ 2º
º – Havendo
o vagas não preenchid
arágrafo 1º
º deste artig
c
s
por o
ordem decrrescente os
s candidatoss que optarram pelo cu
urso como 2ª opção.
go 5º – O candidato poderá
p
utiliizar somente a pontua
ação de um
ma única olimpíada ou
u
Artig
comp
petição de conhecimento, para ccada uma das opções de curso.
mesma olimpíada ou
§ 1º
º – É fac
cultado ao candidato utilizar a premiação de uma m
u
comp
petição de conhecimento nas dua
d curso.
as opções de
§ 2º
º – Caso tenha sid
do premiad
do em ediç
ções de an
nos diferen
ntes de um
ma mesma
a
olimp
píada, o candidato
c
indicará a competiçã
ão em que
e obteve maior pon
ntuação ou
u
prem
miação.
CAPÍTULO III
D CLASSIFICAÇÃO
DA
O E DOS CR
RITÉRIOS DE DESEM
MPATE
go 6º – As provas
s, etapas e premiaç
ções das olimpíadas
o
ou competições de
e
Artig
conh
hecimento, bem como seus pro
ogramas, formato, conteúdos
c
e
e resultados são de
respo
onsabilidad
de das instituições que
e as promovem.
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§ 1º
º – A Com
mvest será responsáve
el pela sistematização
o das inscriições do Ed
dital Vagas
s
Olímpicas, disc
ciplinado ne
esta Delibe
eração, pela
a classificação de aco
ordo com os
o critérios
s
nidos pelos cursos e pela convoca
ação dos ca
andidatos selecionado
s
os.
defin
§ 2º
º – A Comv
vest compo
orá uma ba
anca compo
osta por docentes da U
á
Unicamp que validará
as in
nformações
s apresenta
adas peloss candidato
os (cópias do históricco escolar de Ensino
o
Médiio e dos certificados
c
das olimp
píadas ou competiçõe
es de conh
a
hecimento)) antes da
class
sificação do
os candidato
os.
§ 3º
º – A class
sificação do
os candidattos em cada curso serrá realizada
a segundo os pesos e
as po
ontuações atribuídas
a
às
à medalha
as conforme
e o Anexo I.
I
Os critérios de desem pate de classificaçã
c
o dos can
ndidatos, em
e
ordem
m
§ 4º –
escente, sã
ão:
decre
I – a ordem de
e prioridade
e por olimp
píada estabelecida em cada curso
o, indicadas
s no Anexo
o
I;
nologias no
o Enem de
e
II – a maior nota na prova de Lin
nguagens, Códigos e suas Tecn
2019
9;
III – a maior nota
n
na prova de Mate
emática e suas Tecnolo
ogias no En
nem 2019;
va de Ciênccias da Natureza e sua
as Tecnolog
gias no Ene
em 2019;
IV – a maior nota na prov
V – a maior no
ota na prova de Ciênciias Humana
as e suas Tecnologias
T
no Enem 2019;
2
VI – a maior id
dade, respe
eitando o an
no, mês e dia
d de nasc
cimento
§ 5º
º – Os crittérios de de
esempate d
de classifica
ação indicados no parrágrafo anterior serão
o
iguallmente aplicados aos candidato
os que venham a utilizar as nottas do últim
mo ano de
e
Ensin
no Médio ou Encceja (Exame
(
Naccional para
a Certificaçã
ão de Comp
petências de
d Jovens e
Adulttos) por co
omponente curricular e
e/ou área de
d conhecim
mento afim .
CAPÍTUL
LO IV
DAS CHA
AMADAS E MATRÍCU
ULA
os.
go 7º – Pa
ara a convo
ocação, serrão aplicado
os os seguintes critério
Artig
Os candidattos serão co
onvocados por ordem de classific
cação, confforme espe
ecificado no
o
I–O
artigo 6º.
mente, serã
ão convoca
ados os candidatos que
q
optaram
m pelo curso em 1ª
ª
II – Primeiram
opçã
ão.
as pelo critério II, se
III – Havendo vagas não preenchida
erão convoccados cand
didatos que
e
optaram pelo curso como 2ª opção.
go 8º – A convocação para m
matrícula se
erá feita em até 5 (ccinco) chamadas porr
Artig
curso
o.
§ 1º
º – A mattrícula será realizada em duas etapas:
e
as três prime
eiras matríc
culas serão
o
onlin
ne, em endereço
e
omvest (n
na página
a
eletrônico a ser divulgado pela Co
www
w.comvest.u
unicamp.brr); as qua
arta e quin
nta matrículas, de fforma pres
sencial, na
a
unida
ade sede do curso.
º – Todos os candida
atos que re alizarem matrículas
m
virtuais
v
dev
verão também fazer a
§ 2º
matrrícula prese
encial.
§ 3º
º – Duran
nte o perío
odo de cha
amadas e matrículas online, oss candidato
os poderão
o
canc
celar a matrrícula efetiv
vada, confo
orme o cale
endário divu
ulgado na p
página da Comvest.
C
3

º – O cance
elamento da
d matrícula
a é irrevers
sível e exprressa a dessistência do
o candidato
o
§ 4º
à vaga para a qual havia
a sido conv
vocado, permitindo que a Comv
vest convoque outros
s
didatos para
a essa vaga
a.
cand
§ 5º
º – As matrículas que
e não forem
m efetivadas
s pelo não comparecim
mento dos candidatos
s
perm
mitirão a convocação dos
d demais candidatos
s nas suces
ssivas cham
madas.
§ 6º
º – Caso haja vaga
as não pree
enchidas após
a
as 5 (cinco) ma
atrículas, estas
e
serão
o
trans
sferidas para o Vestib
bular Unica mp 2020, exceto as vagas adiccionais indic
cadas no §
2º do
o artigo 1º.
§ 7º
º – O cale
endário para
a as chama
adas e mattrículas con
nstará do M
Manual do Candidato,,
em
endereço
o
eletrôn
nico
a
ser
div
vulgado
na
pág ina
Comvestt
da
w.comvest..unicamp.b
br).
(www
go 9º – A matrícula
a dos cand
didatos con
nvocados para os curs
rsos de gra
aduação da
a
Artig
Unica
amp cabe exclusivam
mente à Dirretoria Aca
adêmica – DAC, exigiindo-se, ne
esse ato, a
entre
ega de cópia autentticada em cartório ou
o cópia acompanhad
da dos oriiginais dos
s
segu
uintes documentos:
Diploma ou
u Certificado
o de Conclu
usão do Ensino Médio, ou equiva
alente;
I– D
II – Histórico Escolar
E
com
mpleto do E nsino Médio ou certificado de co
onclusão do
o Enem até
é
o de 2016 ou Encceja a partir de
e 2017;
o ano
III – Cédula de
d Identida
ade Nacion
nal para brasileiros;
b
CRNM – Carteira de Registro
o
Nacio
onal Migra
atório parra estrang
geiros resiidentes no
o Brasil; e Passap
porte para
a
estra
angeiros nã
ão residente
es no Brasi l, originais,, para fins de identificcação;
IV – O candida
ato que ten
nha concluíído estudos
s equivalentes ao Enssino Médio no exteriorr
deve
e apresenta
ar parecer de
d equivalê
ência de esttudos expedido por Se
ecretaria da
a Educação
o
estad
dual ou mu
unicipal, con
nforme a co
ompetência
a legal;
V – Docume
entos comprobatórioss das olim
mpíadas científicas
c
ou compe
etições de
e
conh
hecimento apresentad
a
os no ato d
de inscrição
o.
go 10 – A matrícula pode ser fe
eita por pro
ocuração, nos seguinte
es termos:
Artig
or instrume
ento particu
ular, se o o utorgante for
f maior de 18 anos.
a) Po
b) Por instrumento públic
co e com assistência de um do
os genitore
es ou do responsávell
organte for menor de 18 anos.
legall, se o outo
Artig
go 11 – Os
O candidattos matricu lados nas matrículas
m
virtuais (1ªª, 2ª e 3ª chamadas))
deve
erão obrig
gatoriamentte realiza r a mattrícula pre
esencial n
na data estipulada,,
pessoalmente ou
o por me
eio de proccuração, na
a forma do
o Artigo 10
0. Não obs
servar essa
a
osição acarrretará a pe
erda da vag
ga e o canc
celamento da
d matrículla na opção
o em que o
dispo
ingre
essante esttiver matric
culado.
go 12 – A Comvest adotará um proced
dimento de
e identificaçção civil, mediante
m
a
Artig
verifficação do documento
d
o de identid
dade indicado no Form
mulário de Inscrição e da coleta
a
da a
assinatura e das imp
pressões diigitais de cada candidato, dura
ante a matrícula. Os
s
cand
didatos que
e, por qualq
quer motivo
o, se recus
sarem a seg
guir esse p
procedimento deverão
o
assin
nar três vez
zes uma de
eclaração on
nde assumem a respo
onsabilidade
e por essa decisão.
Pará
ágrafo úniico – Em caso de dú
úvidas quanto à identtificação ou
u à docume
entação do
o
cand
didato, a Unicamp poderá
p
req
querer lau
udos de especialistass, incluind
do exames
s
grafo
otécnicos so
obre assina
aturas, prov
vas ou outrros docume
entos consid
derados relevantes.
go 13 – Uma
U
vez re
egularmentte matriculado, e no prazo de até 30 dia
as, o aluno
o
Artig
deve
erá, utilizan
ndo o seu nome de usuário (u
username) e senha, recebidos no ato da
a
4

S
Accadêmico (Siga) os documentos
d
s a seguirr, os quais
s
matrrícula, carrregar no Sistema
cons
starão de se
eu Processo
o de Vida A
Acadêmica:
Certidão de Nascimentto ou Casam
mento;
I–C
II – Cédula de
d Identida
ade Nacion
nal para brasileiros; CRNM – Carteira de Registro
o
Nacio
onal Migrattório para estrangeiro
e
os residente
es no Brasil; Passapo
orte para es
strangeiros
s
não residentes no Brasil;
CPF, para brasileiros
b
e estrange
eiros. Não será
s
aceito
o
III – Cadastro de Pessoa Física – C
CPF de respons
sável;
E
para
a os brasile
eiros maiore
es de 18 an
nos;
IV – Título de Eleitor,
V–C
Certificado de Reserviista ou Atesstado de Alistamento Militar ou A
Atestado de Matrícula
a
em C
CPOR ou NP
POR, para os
o brasileiro
os do sexo masculino maiores de
e 18 anos;
VI – Certificado
o de Conclusão do Enssino Médio;
VII – Histórico Escolar com
mpleto do E
Ensino Médio ou;
VIII – Certifica
ado ou declaração de conclusão do Ensino
o Médio porr meio do Enem (até
é
6) ou Encc
ceja, ou Histórico Es colar do Ensino
E
Méd
dio supletiv
vo, EJA, modalidades
m
s
2016
prese
encial, sem
mipresencial ou à distâ
ância.
§ 1º
º – O alun
no menor de 18 ano
os deve ca
arregar no Sistema A
Acadêmico (Siga) os
s
docu
umentos me
encionados
s nos inciso
os IV e V deste
d
artigo
o tão logo e
esteja de posse
p
deles
s
ou atté o final do segundo semestre l etivo do an
no de ingresso.
§ 2º
º – A não observância
o
o 13 acarre
etará o bloq
queio da matrícula
m
no
o
do dispostto no artigo
seme
estre subse
equente.
CAPÍTUL
LO V
SOBRE
E AS PRIO
ORIDADES NOS SIST
TEMAS DE INGRESSO
O UNICAM
MP
go 14 – Os
s candidato
os poderão se inscreve
er concomitantemente
e em mais de um dos
s
Artig
siste
emas de se
eleção prev
vistos na D eliberação CONSU-A-032/2017 (Vestibularr Unicamp,,
Vestibular Indíg
gena, Edital Enem-Uniicamp, ProFIS, Edital Vagas Olím
mpicas).
go 15 – Caso
C
um ca
andidato te
enha sido convocado
c
para matríícula em um mesmo
o
Artig
curs
so, na mes
sma cham
mada, no Ve
estibular Unicamp
U
2020 e em o utro(s) sisttema(s) de
e
seleç
ção, a vaga
a a ser pre
eenchida ob
bedecerá à seguinte ordem
o
de p
prioridade: Vestibularr
Unica
amp, Edital de Vagas Olímpicas, Edital Enem e Edital Vestibular indígena.
go 16 – Caso um candidato tenha sido convocado para m
matrícula em
e
cursos
s
Artig
diferrentes, na mesma
a chamad
da, no Ve
estibular Unicamp
U
2 020 e em
m outro(s))
siste
ema(s) de seleção,
s
o candidato
c
ffará opção,, no momento da mattrícula, pelo
o curso em
m
que se matricullará.
go 17 – Ao
o efetivar a sua matríccula em um
m dos sistemas pelo q
qual foi convocado, de
e
Artig
acord
do com os
s critérios previstos nos artigo
os 15 e 16,
1
o cand
didato será
á excluído,,
automaticamen
nte, da lista
a de classiificação dos demais sistemas
s
d e ingresso nos quais
s
c
de m
matrícula fo
or igual ao
o curso de
e primeira opção dos
s
tenha se inscrito, se o curso
as em que o candidato
o se inscrev
ver.
ais sistema
dema
go 18 – Caso um candidato insscrito no mesmo
m
curs
so seja con
nvocado em
m qualquerr
Artig
siste
ema e não realize sua
a matrícula quando fo
or convocad
do, seu nom
me será ex
xcluído das
s
cham
madas em outros
o
siste
emas.
CAPÍTUL
LO VI
SPOSIÇÕES
S GERAIS
DIS
go 19 – É vedada, por lei, a matrícula simultânea em maiss de uma instituição
o
Artig
públiica de Ensino Superio
or Federal, Estadual ou
u Municipal. Os convo
ocados para
a matrícula
a
5

Unicamp qu
ue já estive
erem matriiculados em
m outro curso de grad
duação de instituição
o
na U
públiica de Ensino Supe
erior Federral, Estadu
ual ou Municipal dev
verão cancelar essa
a
matrrícula antes de fazerrem a ma
atrícula na Unicamp, e não po
oderão se matricularr
poste
eriormente
e em outra
a instituição
o pública de Ensino Superior Federal, Estadual ou
u
Muniicipal sem cancelar a matrícu
ula na Unicamp. Em
m qualquerr caso de matrícula
a
simu
ultânea, o candidato
c
te
erá sua ma
atrícula na Unicamp
U
ca
ancelada au
utomaticam
mente.
go 20 – O aluno já matriculad
do em um curso da Unicamp e que, em virtude de
e
Artig
aprovação no Edital Vag
gas Olímp icas, efetu
uar matrícu
ula em no
ovo curso,, terá sua
a
c
ante
erior, preva
alecendo a vaga con
nseguida no
o presente
e
matrrícula cancelada no curso
edita
al.
go 21 – A prestação
o de inform
mações falsas ou a apresentaçã
a
ão de documentação
o
Artig
inidô
ônea pelo estudante,
e
apurada po
osteriormen
nte à matrícula, em p
procedimen
nto que lhe
e
assegure o con
ntraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelame nto de sua
a matrícula
a
o à Unicamp, sem pre
ejuízo das ssanções pen
nais eventu
ualmente ca
abíveis.
junto
go 22 – Os
O casos omissos
o
ne
esta Delibe
eração e no
n Manual do Candid
dato serão
o
Artig
decid
didos por uma
u
comiss
são formad
da pelo Dire
etor da Com
mvest, pela
a Diretora Adjunta
A
da
a
Comvest e pela
a Pró-Reitorra de Gradu
uação.
go 23 – Esta Deliberração entra
a em vigor na data de sua publlicação, rev
vogadas as
s
Artig
dispo
osições em contrário (Proc.
(
Nº 0 1-P-17054//19).

a “Zeferino Vaz”
Cidade U niversitária
o de 2019
02 de outubro

M
MARCELO KNOBEL
K
Reitor

NAMI
ÂNGELA DE NORONHA BIGN
Secretária Geral

III

6

Vagas por curso - Olimpíadas 2020

Unidade
FCA
IC

Cursos

Vagas

Extras?

Olimpíadas**

Administração (Noturno) (A)

1

Não

IMO; OIM; OBM; OBMEP

Ciência da Computação (Noturno)

5

Sim

IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM ; OIbF; OBI; OBM; OBF;
OBMEP ; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*

Ciências Biológicas (Integral)

1

Não

IBO; IChO, IMO; IPhO; OIAB ; OIM; OIbF; OBB; OBQ;
OBM; OBF; OBMEP; OBFEP

Ciências Biológicas ‐ Licenciatura (Noturno)

1

Não

IBO; IChO, IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ;
OBM; OBF; OBMEP; OBFEP

15

Não

IMO; IPhO; IOAA; OIbF; OIM; OBF ; OBM; OBMEP

Observações

IB

Curso 51 ‐ Ingresso para: (B)
Engenharia Física (Integral)
IMECC /
IFGW

Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)

FT

Engenharia Ambiental (Noturno) (C)

2

Não

IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF;
OBQ; OBB

Apenas medalhas de ouro e prata
(Olimpíadas nível nacional)

FEC

Engenharia Civil (Integral)

2

Não

IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBF; OBM ;
OBMEP; OBI; OBQ; OBR

FEA

Engenharia de Alimentos (Integral)

2

Sim

IMO; IChO; IPhO; OIM; OIbF; OBM; OBMEP; OBQ;
OBF; OBFEP

Apenas medalhas de ouro e prata
(Olimpíadas nível nacional)

FEA

Engenharia de Alimentos (Noturno)

2

Sim

IMO; IChO; IPhO; OIM; OIbF; OBM; OBMEP; OBQ;
OBF; OBFEP

Apenas medalhas de ouro e prata
(Olimpíadas nível nacional)

FEEC

Engenharia de Computação (Integral)

9

Não

IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF;
OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*

FEEC

Engenharia de Controle e Automação (Noturno)

5

Não

IMO; IPhO ; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI;
OBMEP; OBFEP; OBR; IOAA*

Engenharia de Manufatura (Integral) (A)

1

Sim

IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP

Engenharia de Produção (Integral) (A)

1

Sim

IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBM ; OBF; OBMEP; OBFEP

Engenharia de Telecomunicações (Integral) (C)

1

Sim

IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBMEP

Apenas medalhas de ouro (Olimpíadas
nível nacional)

Engenharia de Transportes (Noturno) (C)

5

Não

IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI

Apenas medalhas de ouro (Olimpíadas
nível nacional)

Engenharia Elétrica (Integral)

7

Não

IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI;
OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*

Engenharia Elétrica (Noturno)

3

Não

IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI;
OBMEP ; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*

FEM

Engenharia Mecânica (Integral)

7

Não

IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI;
OBMEP; OBFEP; OBR; IOAA*

FEQ

Engenharia Química (Integral)

3

Não

IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ;
OBMEP; OBFEP

FEQ

Engenharia Química (Noturno)

2

Não

IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ;
OBMEP; OBFEP

IMECC

Estatística (Integral)

7

Não

IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF;
OBI; OBQ; OBR; OBMEP

IFGW

Física ‐ Licenciatura (Noturno)

4

Não

IMO; IPhO; IOAA; OIbF; OIM; OBF; OBM; OBMEP

IFCH

História (Integral)

2

Sim

ONHB

Matemática ‐ Licenciatura (Noturno)

7

Não

IMO; OIM; OBM; OBMEP

FCA

FT

FEEC

IMECC

Química (Integral)

7

Não

IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBMEP;
OBF

Química Tecnológica (Noturno)

4

Não

IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBMEP;
OBF

Sistemas de Informação (Integral) (C)

3

Não

IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBMEP;
OBM; OBF; OBA; OBR

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) (C)

3

Não

IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBMEP;
OBM; OBF; OBA; OBR

Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) (C)

2

Não

IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF;
OBQ; OBB

OBMEP apenas medalhas de ouro e prata

Apenas medalha de ouro

IQ

FT

Total

114

Apenas medalhas de ouro e prata
(Olimpíadas nível nacional)

Quadro de Olimpíadas 2020

Olimpíada

Sigla

Olimpíada Brasileira de Biologia

OBB

Olimpíada Brasileira de Física

OBF

Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública

OBFEP

Olimpíada Brasileira de Informática

OBI

Olimpíada Brasileira de Matemática

OBM

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

OBMEP

Olimpíada Brasileira de Química

OBQ

Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Teórica

OBR

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

OBA

Olimpíada Nacional de História do Brasil

ONHB

Competição Iberoamericana de Informática e Computação

CIIC

Olimpíada Iberoamericana de Biologia

OIAB

Olimpíada Iberoamericana de Física

OIbF

Olimpíada Iberoamericana de Matemática

OIM

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics

IOAA

International Chemistry Olympiad

IChO

International Mathmatical Olympiad

IMO

International Olympiad in Informatics

IOI

International Biology Olympiad

IBO

International Physics Olympiad

IPhO

