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Olimpíada de Matemática de Crateús 

Edital 2019 

 

1. Disposições Gerais 

1.1 A Olimpíada de Matemática de Crateús - (Olimatic) é uma realização conjunta do Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e da Universidade Federal do Ceará - (UFC). 

1.2 O planejamento e execução da Olimatic e suas atividades estão a cargo da Comissão 

Organizadora formada por professores da UFC de Crateús. 

1.3 A Olimatic é uma competição dirigida aos alunos das escolas de Crateús – da rede pública ou 

privada.  

 

2. Da inscrições  

2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 26/09/2019 a 19/10/2019. 

2.2 O aluno deverá escolher o nível de participação correspondente à série que está cursando. 

2.3 As inscrições serão feitas nas escolas mediante preenchimento da ficha de inscrição constante no 

Anexo II deste edital.  

 

3. Objetivos 

3.1 A Olimatic tem como objetivos principais: 

a. Atuar em prol da melhoria do ensino de Matemática em Crateús, estimulando alunos e 

professores a um aprimoramento maior propiciado pela participação em olimpíadas; 

b. Estimular e promover o estudo da Matemática;   

c. Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento; 

d. Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número 

de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; 
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4. Dos Níveis de Participação 

4.1 A prova será aplicada de acordo com os seguintes Níveis: 

Nível 1: do 6° ao 7° ano do ensino fundamental  

Nível 2: do 8° ao 9° ano do ensino fundamental  

Nível 3: Para alunos do ensino médio  

5.  Da Prova: 

5.1 A competição terá uma única fase. 

5.2 A prova será realizada no dia 26/10 das 8:00 as 12:00. O local de aplicação da prova será o 

Campus da Universidade Federal do Ceará em Crateús.  

5.3 A provas dos níveis 1 e 2  conterão 10 questões objetivas e 5 discursivas. 

5.4 A prova do nível 3 conterá 10  questões objetivas e 5 discursivas.  

5.5 Durante a aplicação da prova não será permitida a utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos, 

bem como de qualquer material de consulta.  

5.6 Os gabaritos das questões propostas na prova estarão disponíveis no site da UFC de Crateús 

(http://crateus.ufc.br/ ) no dia 29/10.  

6. Dos resultados: 

6.1 A divulgação dos premiados será feita no site da UFC de Crateús( http://crateus.ufc.br/ ) até o dia 

29/10/2019 

6.2 A cerimônia de premiação será realizada em data a ser definida pela Comissão Organizadora da 

Olimatic e divulgado no site do campus da UFC de Crateús.  

6.3 Serão oferecidos prêmios aos alunos que obtiverem as melhores pontuações finais, em ordem 

decrescente de pontuação, a saber: Medalhas de Ouro, Medalhas de Prata e Medalhas de Bronze.  

7. Disposições Finais: 

7.1 Quaisquer dúvidas, esclarecimentos e/ou solicitações deverão ser enviadas para o e-mail 

olimpiada@gamil.com. 

7.2 É de inteira responsabilidade do aluno ou responsável acompanhar, pelo site da UFC de Crateús, 

a publicação dos atos referentes à Olimatic previstos neste edital.  

7.3 Quaisquer casos omissos neste edital serão analisados e decididos pela comissão organizadora da 

Olimatic.  

 

 

mailto:olimpiada@gamil.com
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Universidade Federal do Ceará-Crateús 

Olimpíada de Matemática de Crateús 

Anexo I 

Etapas Datas 

Inscrições  25/09/2019 a 19/10/2019 

Treinamentos 05/10/2019, 19/10/2019, 09/11/2019 

Prova 26/10/2019 

 Divulgação do Gabarito 29/10/2019 

Premiação  Aguardar divulgação no site da UFC 
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Anexo II 

Ficha de Inscrição  

a) Nível de participação: 

b) Nome Completo: 

c) Data de nascimento: 

d) CPF: 

e) Sexo: 

f) Endereço (Logradouro, número, complemento, bairro, CEP, município, UF): 

g) Telefone 1 (DDD): XXXX-XXXX e Telefone 2 (DDD) XXXX-XXXX (com Whatsapp): 

h) E-mail: 

i) Turno (manhã, tarde ou noite): 

j) Código INEP da escola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão organizadora da OMC 2019 

24/09/2019 


