
 
Comunicado 059/2020 

Olimpíada de Informática 
Campinas, 29 de maio de 2020 

 
Prezados pais e responsáveis, 

Informamos que estão abertas as inscrições para 22ª Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), realizada              
pela Sociedade Brasileira de Computação, com apoio da UNICAMP. 

A OBI será disputada em três fases: Fase Local, Fase Estadual e Fase Nacional.  

Devido à  pandemia de Covid-19, a prova da Fase 1 - Local será on-line.  

Será disponibilizada uma prova teste, logo após a inscrição, para que todos os competidores possam se                
familiarizar com o ambiente de Provas Online da OBI 2020 que será usado na Fase 1.  

Nossos alunos poderão participar da modalidade Iniciação: 

● Nível Júnior, para alunos do 4º e 5º ano; 
● Nível 1, para alunos do 6º e 7º ano; 
● Nível 2, para alunos do 8º e 9º ano. 

As provas da modalidade Iniciação serão compostas por questões de múltipla escolha, tendo como              
conteúdo problemas de raciocínio lógico-matemático (sem uso de computador). Não são necessários            
pré-requisitos de informática. 

Fase 1 (Local): 

Dia Horário Local 

22/06/2020 (segunda-feira) Horário a definir, duração de 1 hora Prova on-line 

 

 Fase 2 (Estadual): 

Dia Horário Local 

24/08/2020 (segunda-feira) 13h30 às 15h (sujeito a alteração) a definir 

 

 Fase 3 (Nacional): 

Dia Horário Local 

17/10/2020 (sábado) 08h às 11h a definir 

 

O regulamento, premiação e modelos de provas podem ser consultados no site da OBI 2020: 
http://olimpiada.ic.unicamp.br/info/ 

As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de junho, através do link: 
https://forms.gle/b35n5aG5SsXwDxYR6 

ATENÇÃO: A inscrição deve ser feita com e-mail institucional do aluno; após a inscrição, o mesmo receberá                 
um e-mail da Coordenação da OBI com o login e senha que serão usados para acesso à prova on-line. 

Todos os participantes receberão certificados de participação. Os melhores colocados de cada modalidade             
receberão medalhas de ouro, prata ou bronze.  

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
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