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Protocolo de Biossegurança na aplicação do exame da OBQ 2019 – Fase VI 
 

 
 
Nota introdutória 
A Fase VI da Olimpíada Brasileira de Química tradicionalmente ocorre 30 dias após o encerramento do 
curso de Aprofundamento e Excelência em Química. Neste ano, por conta da pandemia decorrente da 
COVID-19 este curso foi aplicado de modo remoto com a participação de vinte (20) estudantes. 
Durante seis (6) dias, de forma intensiva, esses jovens tiveram a oportunidade de discutir com 
docentes dos Programas de Pós-graduação em Química da UFPI e da UFMG assuntos que serão 
avaliados no exame da Olimpíada Internacional de Química, em julho próximo. 
Os estudantes foram consultados sobre o interesse em participar desse certame internacional como 
representantes do Brasil e, por unanimidade, responderam positivamente. Para tal, devem cumprir o 
exame que selecionará os representantes do Brasil nessa olimpíada. Para confirmar a participação, 
encaminhamos em anexo um termo de responsabilidade e compromisso que deve ser assinado pelos 
pais ou responsáveis pelo candidato. 
 

 
Exame Fase VI da OBQ-2019 
Chegamos ao momento de realizar a Fase VI da olimpíada com a qual serão escolhidos os estudantes 
que formarão as equipes para representar o Brasil na International Chemistry Olympiad e na 
Olimpíada Ibero-americana de Química. No entanto, estamos vivenciando um momento de isolamento 
social de forma distinta em todas as unidades federativas e, portanto, necessário se faz tomar os 
cuidados que a situação exige.  
 

 
Protocolo de aplicação 
Os cuidados a serem tomados devem ser cumpridos tanto pelo aplicador quanto pelos estudantes. 
Por parte do aplicador e o responsável pelo local de exame serão tomadas as seguintes 
providências:  
-  Intensificar medidas de limpeza e higienização no ambiente da sala de exame; 
-  Providenciar sala de exame ampla capaz de manter os candidatos em distância segura; 
-  A sala deve ter janelas para o exterior de forma a haver renovação do ar; 
-  Não permitir o ingresso na instituição de candidatos que estejam sem máscara; 
-  Não permitir troca ou empréstimo de materiais entre candidatos.  
 
Os candidatos e representantes de escolas devem cumprir as seguintes exigências: 
-  Usar máscara desde o ingresso na instituição, assim permanecendo até o término do exame e sua 
saída da instituição; 
-  Trazer álcool gel em soluções 70%; 
-  O candidato poderá vir acompanhado por um professor / coordenador, não mais que um por escola; 
- Terminado o exame deve imediatamente abandonar o local de aplicação, não será permitida a 

conferência ou discussão de gabaritos após a saída da sala de exames.  
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