Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Ciências e Tecnologia
Unidade Acadêmica de Matemática
EDITAL OCM 2019
A Olimpı́ada Campinense de Matemática - OCM é um projeto de extensão dirigido às escolas públicas
e privadas de Campina Grande e cidades circunvizinhas, realizada na Unidade Acadêmica de Matemática UAMat, e promovida pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG.
Criada em 1983 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OCM tem dentre
outros objetivos, o de incentivar a participação de estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes pública
e privada nas Olimpı́adas de caráter nacional e internacional além de contribuir para a integração das escolas
com a UFCG.
O público-alvo da OCM é composto de alunos do 6o ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino
Médio. Em 2018, tivemos mais de 2000 alunos inscritos de mais de 60 escolas entre públicas e privadas.
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Das Inscrições

1.1. As inscrições da OCM são gratuitas e serão realizadas no perı́odo 11/03/2019 a 03/05/2019 através do site
da OCM: http://mat.ufcg.edu.br/ocm/.
1.2. No ato da inscrição o aluno poderá escolher em qual polo (Campina Grande, Cajazeiras ou Cuité) ele
deseja realizar a prova.
1.3. Cada prova terá 10 questões objetivas (10 pontos cada) e 5 discursivas (40 pontos cada) e serão divididas
nos seguintes nı́veis:
Prova do Nı́vel 1: para alunos do 6o e 7o anos do ensino fundamental;
Prova do Nı́vel 2: para alunos do 8o e 9o anos do ensino fundamental;
Prova do Nı́vel 3: para alunos do ensino médio;
1.4. As inscrições poderão ser feitas através das escolas ou individualmente, mediante as seguintes informações:
a) Nı́vel de participação;
b) Nome Completo;
c) Data de nascimento;
d) CPF;
e) Sexo;
f) Endereço (Logradouro, número, complemento, bairro, CEP, municı́pio, 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.
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Das Provas

2.1. As provas serão realizadas nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras e Cuité.
2.2. Aplicação da Prova: 25/05/2019 (14h às 18h)
2.3. Durante a realização das provas não será permitida a utilização de aparelhos celulares, equipamentos
audiovisuais, bem como de qualquer material escrito para consulta.
2.4. Fica estabelecido que em até 06 (seis) dias úteis após a realização das provas, a Coordenação a OCM
divulgará os gabaritos e os cadernos de questões que serão aplicados em todos os nı́veis da OCM.
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Dos Resultados

3.1. A divulgação das listas oficiais dos premiados será feita exclusivamente na página http://mat.ufcg.edu.
br/ocm/, na data indicada no Calendário Oficial da OCM 2019 (Anexo I).
3.2. As listas de premiados serão divulgadas separadas por nı́vel e por prêmio (medalha de ouro, prata, bronze
e menção honrosa), em ordem de classificação.
3.3 Na lista de alunos premiados constará nome do aluno, nome da respectiva escola e municı́pio.
3.4 A Cerimônia de premiação ocorrerá no dia 25/11/2019 (previsão) no auditório do Centro de Extensão José
Farias da Nóbrega na UFCG campus de Campina Grande.
3.5.

Eventuais dúvidas,

esclarecimentos e/ou solicitações deverão ser enviadas para o e-mail

ocm@mat.ufcg.edu.br.
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Das Disposições Gerais

4.1. Aos alunos portadores de deficiência ou necessidades especiais será assegurado o direito de inscrição nas
provas da OCM (sob informação prévia à Coordenação) previstos neste Edital, participando em igualdade de
condições com os demais alunos.
4.2. O aluno amblı́ope ou cego deverá solicitar por escrito, à Coordenação da OCM da Universidade Federal de
Campina Grande, até o último dia de inscrição, a confecção da prova especial ampliada (especificando o tipo
de grau para a ampliação) ou o acompanhamento por monitor.
4.3 O aluno que não fizer a solicitação prevista no item anterior, no prazo mencionado, fica impossibilitado de
se submeter a prova.
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Das Disposições Finais

5.1. Sendo necessário o adiamento das provas da OCM por motivos relevantes, a Coordenação a OCM divulgará
novo calendário para o certame com antecedência mı́nima de 05 (cinco) dias da data da prova.
5.2 Somente se submeterão às provas os alunos cujas inscrições tiverem sido homologadas pela Coordenação da
OCM.
5.3. É de inteira responsabilidade do aluno, responsável e/ou da escola, acompanhar, pelo site, a publicação
dos atos referentes a OCM previstos neste Edital, bem como outras informações que serão divulgadas no site
http://mat.ufcg.edu.br/ocm/.
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Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Ciências e Tecnologia
Unidade Acadêmica de Matemática
ANEXO I DO EDITAL OCM 2019

Etapas

Datas
Das Inscrições

Inscrição de alunos

11/03/2019 a 03/05/2019
Até 05 (cinco) dias úteis após

Homologação das inscrições

encerramento da etapa acima
Até 05 (cinco) dias úteis após

Divulgação dos locais de prova

encerramento da etapa acima

Da Prova
Realização da Prova

25/05/2019
Até 06 (seis) dias úteis após

Divulgação do Gabarito

a aplicação da prova

Resultado (*)

07/10/2019
Da Premiação

Premiação

25/11/2019

(*) A Comissão Avaliadora poderá, se necessário, antecipar ou adiar a data para divulgação do resultado.

Comissão Organizadora da OCM
22 de fevereiro de 2019

3

