CALENDÁRIO
Inscrição online dos alunos: de 7 de maio a 7 de junho de 2014
Data do exame: 2 de agosto, com início às 14 horas

ATENÇÃO:
i)

O cadastro do(a) professor(a), feito em 2014, não será
aproveitado para a edição 2014;

ii)

Se o (a) professor(a) também é coordenador(a) local da OBAQ
2014, o cadastro de coordenador 2014 também não é válido
para realizar as inscrições dos alunos.

ETAPAS PARA INSCRIÇÃO NA OBAQ 2013
1 – O (a) professor(a) faz o seu cadastro, utilizando o link abaixo, atribuindo uma
senha pessoal que será usada nas outras etapas do processo de inscrição.
Sugestão: EVITAR DEIXAR PARA O ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO!
LINK PARA INSCRIÇÃO DO PROFESSOR (A) POR ESCOLA – ainda não disponível
Se, ao iniciar o cadastro do professor, a escola não estiver na relação dos
estabelecimentos de ensino do Estado da Bahia, interromper a inscrição e solicitar a
inclusão da escola através do e-mail inscricaoobaq2014@ufba.br. Após a confirmação
de inclusão da escola, retornar ao cadastro.
ATENÇÃO:
1.1 APENAS UM PROFESSOR PODE SER CADASTRADO POR ESCOLA;
1.2 UM MESMO PROFESSOR PODE SE INSCREVER POR MAIS DE UMA ESCOLA.
NESTA SITUAÇÃO, É NECESSÁRIO FAZER UM CADASTRO DE PROFESSOR
POR ESCOLA. Sugestão: usar uma senha diferente para cada escola;
2 – O (a) professor(a) aguarda a aprovação do cadastro pela coordenação da OBAQ
(envio através de e-mail) para proceder a inscrição dos alunos;
3-Após a confirmação de aprovação do cadastro, o(a) professor(a) acessa o link
abaixo (será necessário usar a senha escolhida) para realizar a inscrição dos alunos
da cada escola, separadamente (Ver Regulamento).
LINK PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO – ainda indisponível
ATENÇÃO:
3.1 - Para a inscrição de alunos que ainda não possuem documento de identidade,
o(a) professor(a) deverá entrar em contato com a OBAQ (inscricaoobaq2014@ufba.br,
assunto: identificação) para a devida orientação, antes de realizar a inscrição do
estudante;
3.2 - Se, ao iniciar a inscrição do PRIMEIRO aluno, a cidade onde o exame vai ser
aplicado não for apropriada, NÃO CONCLUIR a digitação. SOLICITAR a inclusão de
um novo local de aplicação para a coordenação da OBAQ (usar o e-mail

inscricaoobaq2014@ufba.br, assunto: inclusão de local de prova). Aguardar o
pronunciamento da coordenação;
3.3 Após concluir a digitação dos dados dos alunos, consultar a lista de inscritos,
utilizando o link abaixo:
LINK PARA CONSULTA DE ALUNOS INSCRITOS – ainda indisponível
IMPORTANTÍSSIMO:


Quando da digitação dos dados do aluno, observar atentamente a série
digitada. A classificação do aluno na olimpíada é feita por série, apesar da
prova aplicada ser a mesma para todas as séries. O aluno pode ser penalizado
a qualquer tempo se a informação não estiver correta.



Serão aceitas até 24 inscrições por escola da rede particular e da rede federal (8
alunos de cada ano: primeiro, segundo e terceiro anos).Das redes públicas estaduais e
municipais, serão aceitas 30 inscrições (10 alunos de cada ano: primeiro, segundo e
terceiro).
Caso ocorra a existência de escolas da rede particular com mais de uma unidade
escolar, na mesma cidade, cada unidade poderá inscrever até 12 alunos (4 alunos por
ano/série).
Deverão ser inscritos na Fase II pelo professor, sem prejuízo da cota estabelecida no
subitem 2.8, pertinente às escolas onde eles estiverem regularmente matriculados, os:





a) estudantes do primeiro e segundo anos, premiados com medalhas de ouro, prata e
bronze na OBAQ e na Olimpíada Brasileira de Química (OBQ), ambas de 2013;
b) estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos, todos de escola pública estadual e
bolsistas dos programas UFBA/FAPESB 2013-2014;
c) até 10 estudantes mais bem classificados na Olimpíada Brasileira de Química Júnior
2013, desde que estejam cursando o primeiro ano em escolas do Estado da Bahia.
d) todos os estudantes de Escolas Públicas Estaduais participantes do Projeto “PRÁTICAS
MOTIVADORAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS: USANDO O LIVRO
DIDÁTICO”, promovido pela CAPES e apoiado pela UFBA.
e) os 50 (cinquenta) estudantes das redes públicas municipais e estaduais mais bem
classificados em Olimpíadas Municipais, apoiadas pela OBAQ, no Estado da Bahia.
f) os 4 estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos, mais bem classificados na IV FASE
do TVQ 2013 (Torneio Virtual de Química - 2013).
g) 06 (seis) alunos, independente de ano (série) de escolas públicas estaduais, mais bem
classificadas na OBQJr 2013 ou na OBAQ 2013.

Dúvidas: obaq@ufba.br

