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1. Introdução

1.1 A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS HUMANAS — OBCH é uma iniciativa
educacional gratuita e sem fins lucrativos, voltada a estudantes do Ensino Médio de todas
as escolas do Brasil, que possui o objetivo de democratizar e divulgar as ciências humanas
de uma forma descontraída, objetivando instigar jovens e adolescentes a se tornarem
futuros cientistas.

1.2. A Comissão Organizadora da Olimpíada Brasileira de Ciências Humanas é formada por
uma equipe de docentes e discentes de instituições de ensino diversas.

1.3. A OBCH recebe amparo técnico e institucional do Instituto Federal de São Paulo -
Campus Guarulhos, instituição de ensino superior, e possui parcerias com a iniciativa
privada, com o objetivo de gerar uma olimpíada de conhecimento sem custos aos
estudantes.

1.3.1 É reservada à Comissão Organizadora total autonomia acadêmica sobre os
conteúdos e práticas da Olimpíada, independência operacional em processos
internos, e liberdade para a negociação de parcerias com instituições, nacionais e
estrangeiras, compatíveis com o propósito da Olimpíada.

2. Dos Objetivos

2.1. A OBCH tem como objetivos principais:

2.1.1 Despertar nos jovens estudantes o interesse por Geografia, História, Ciências
Sociais e Filosofia, estimulando a pesquisa, criando um ambiente propício para o
seu crescimento intelectual, emocional, de cidadania, e contribuindo para a melhoria
educacional nacional;

2.1.2. Incentivar o estudo de temas ligados às Ciências Humanas e áreas afins em
todas as escolas do país, e também estimular professores a criarem atividades
extracurriculares nestas áreas;

2.1.3. Estabelecer um ambiente cooperativo entre os estudantes, professores e
escolas participantes, promovendo o interesse pela aprendizagem e fomentando a
troca de experiências bem sucedidas;

3. Da Participação

3.1. A OBCH aceita inscrições para participação apenas de estudantes regularmente
matriculados no ensino médio ou equivalente (inclusive aqueles que cursam o quarto
ano em instituições que conciliam o Ensino Médio e Técnico), ou que terminaram o
Ensino Médio no final de 2021, ano anterior à aplicação desta edição da OBCH.
Esses últimos devem, durante a inscrição, selecionar a opção 4ºAno/Formado em
2021.
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3.2. A inscrição na OBCH é gratuita.

3.3. A inscrição é individual, sendo de responsabilidade do participante, e não da
escola em que está matriculado.

3.4. Não há número mínimo ou máximo de participantes por escola, sendo a estas
vedadas a realização de processos seletivos para a seleção de participantes entre
seus discentes. Estudantes podem participar independentemente de sua escola.

3.5. A inscrição é realizada através do formulário digital na plataforma Sympla pelo
link
(https://www.sympla.com.br/i-olimpiada-brasileira-de-ciencias-humanas__1568359).
O participante se inscreve informando os seguintes dados pessoais e escolares
solicitados.

3.5.1. Nome completo, data de nascimento, endereço de e-mail, escola em
que está matriculado ou concluiu o seu Ensino Médio, CPF, telefone, estado
e município de residência.

3.5.2 Em cumprimento ao Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, é
garantida a utilização de nome social ao longo de toda a realização da prova.
Assim, ao realizar o cadastro ou a atualização de dados em nosso sistema
o(a) participante poderá registar seu nome social. Durante a inscrição será
necessário indicar que utiliza nome social e se deseja ou não tê-lo registrado
em seu certificado.

3.5.3. Além dos dados de identificação obrigatórios, poderá ser solicitado o
preenchimento opcional de um questionário socioeconômico a fim de permitir
uma compreensão mais aprofundada do perfil demográfico dos participantes
da OBCH pela Comissão Organizadora.

3.6 É proibida a participação, nas provas da Olimpíada, de docentes, discentes e
funcionários que estão diretamente ligados à elaboração dos conteúdos da OBCH e
também de seus parentes de primeiro grau. É vetada a orientação de equipes aos
elaboradores de conteúdos da 1° edição da OBCH, assim como é vetada para
qualquer pessoa que tenha contato com a prova da Olimpíada durante sua
elaboração.

4. Da Prova

4.1 A OBCH é realizada em apenas uma fase:

4.1.1. A prova é totalmente online. Os participantes inscritos poderão realizar a
prova acessando a internet em computador, tablet ou celular.

4.1.1.1. A prova pode ser realizada em qualquer lugar com acesso à Internet:
casa, escola, transporte, entre outros.
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4.1.1.2. A prova pode ser realizada em qualquer momento ao longo dos 07
(sete) dias alocados à prova, e é projetada para durar em torno de 03 (três)
horas contínuas sem possibilidade de pausa.

4.1.1.3. A prova é individual e sem consulta: a execução da prova se dará
por meio de uma plataforma parceira que possui um sistema anti-cola, em
que o candidato deverá compartilhar a tela do seu dispositivo durante o
tempo de prova. Caso a Comissão Organizadora constate que o estudante
fez o uso de outras guias durante a prova, isso acarretará em eliminação.

5. Dos Pontos em Questões

5.1 Cabe à Comissão Organizadora a tarefa de distribuir entre as questões e
alternativas seus devidos pesos, variando este pelo seu nível de dificuldade.

5.2 Cada questão conterá 5 alternativas, sendo elas; A, B, C, D e E. Cabendo então
ao estudante, com seus conhecimentos prévios, avaliar qual é a resposta correta.

5.3 A prova conterá 21 questões objetivas, com pontuações variadas;
5.3.1 Da 1ª a 5ª Questão terão o peso de 3 pontos;
5.3.2 Da 6ª a 10ª Questão terão o peso de 4 pontos;
5.3.3 Da 11ª a 15ª Questão terão o peso de 5 pontos;
5.3.4 Da 16ª a 20ª Questão terão o peso de 6 pontos;
5.3.5 A 21 ª terá peso de 10 pontos, contendo mais de uma resposta correta,
que a depender do nível de complexidade da resposta e sua veracidade, irá
pontuar mais ou menos.

6. Dos Recursos

6.1. O participante poderá interpor recursos ao final da prova, sendo o prazo para
interposição de recursos de 07 (sete) dias corridos após a publicação do gabarito
oficial.

6.2. Em qualquer caso de interposição de recurso, o participante deve encaminhar
ao e-mail oficial da OBCH (olimpiada.cienciashumanas@gmail.com) a requisição,
por escrito, em formato: pdf, docx ou no próprio texto do e-mail.

6.2.1 O participante pode requisitar a anulação ou mudança de gabarito de
questões objetivas

6.3. Para que o recurso seja aceito para análise, é essencial que sejam cumpridos
os seguintes requisitos:

6.3.1. Envio a partir do e-mail de inscrição;

6.3.2. Apresentação de documento formal contendo nome do requerente;
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6.3.3. Redação clara, objetiva e precisa, chamando atenção para os pontos
em que acredita haver discrepância, com justificativa fundamentada que
motive o recurso;

7. Da Certificação

7.1. São previstos Certificados de Participação e de Premiação, em formato digital, a
partir da realização da prova.

8. Da Premiação

8.1 A distribuição das medalhas acontecerá da seguinte forma;

8.1.1; Aos 4% melhores colocados, será destinada a premiação de
Medalhista de Ouro.
8.1.2; Aos 6% melhores colocados, será destinada a premiação de
Medalhista de Prata.
8.1.3; Aos 8% melhores colocados, será destinada a premiação de
Medalhista de Bronze.
8.1.4; Aos 10% melhores colocados, será destinada a premiação de
Medalhista de Cristal.

8.2 Os melhores colocados oriundos de escolas públicas que não forem
contemplados com medalhas, receberão o Prêmio de Escola Pública.

8.3  As melhores participantes receberão o Prêmio Menina Olímpica.

8.4 Em caso de empate, o critério pelo qual a Comissão Organizadora selecionará o
premiado é o de menor tempo gasto na execução da prova.

9. Do Cronograma

9.1 O cronograma da I OBCH previsto para o corrente ano está detalhado abaixo. Todos os
horários se referem ao horário oficial de Brasília (UTC - 03:00).

9.1.1. Publicação do edital: domingo, 16 de maio (13:00).

9.1.2. Período de inscrições: de domingo, 16 de maio (13:00) a sábado, 4 de julho
(23:59).

9.1.3. Realização da prova: de domingo, 17 de julho (08:00) a domingo, 24 de julho
(23:59).

9.1.4. Divulgação do gabarito: domingo, 31 de julho.

9.1.5. Interposição de recurso: de domingo, 31 de julho a sábado, 6 de agosto
(23:59).
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9.1.5.1. Com resposta via e-mail contendo o resultado do recurso sendo ele,
deferido ou indeferido

9.1.6. Divulgação do gabarito oficial: quinta-feira, 1 de setembro.

9.1.7. Divulgação dos medalhistas ao vivo no evento de premiação: quarta-feira,
7 de setembro.

10. Disposições Finais

10.1. Os participantes, ao inscreverem-se na Olimpíada, concordam com as
cláusulas deste Edital.

10.2. O contato oficial com a Comissão Organizadora é realizado pelo endereço de
e-mail olimpiada.cienciashumanas@gmail.com.

10.3. As publicações nas redes sociais (Facebook, Instagram, LinkedIn) feitas pelos
respectivos perfis da Olimpíada possuem caráter oficial.

10.3.1. Os participantes que contatarem a Olimpíada por meio de
comentários ou mensagens nas redes sociais receberão atendimento básico;
se for o caso, serão orientados ao canal apropriado para a solução de sua
solicitação.

10.4. A Comissão Organizadora terá a última palavra sobre a interpretação deste
Edital no que diz respeito a casos omissos ou carentes de solução imediata.

10.5. Este Edital aplica-se exclusivamente à edição de 2022 da OBCH

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons -
Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR

