
 
 

Brasília, 23 de abril de 2018. 

 
CIRC. 021/2018 
Assunto: divulgação da Olimpíada de Química. 
 

 
Prezada família, 
Bom-dia! 
 
Informamos que estão abertas as inscrições para a XVII Olimpíada de Química do Distrito Federal e Entorno nas 

Modalidade A - alunos do 1º e 2º ano do ensino médio e Modalidade B - alunos das demais séries. 

Serão aplicadas provas de conhecimento, conforme a modalidade, abrangendo os objetos de conhecimento 

pedidos no PAS e vestibular. Salientamos que a interdisciplinaridade e a capacidade do aluno em extravasar o 

conhecimento aprendido em sala de aula para situações reais são habilidades importantes, e por essa razão, as 

provas podem exigi-las. O conteúdo programático para as modalidades A e B consta no anexo I do edital 

https://petqui.files.wordpress.com/2018/04/edital-1-oqdf-2018.pdf 

As provas da OQDF ocorrerão somente em Brasília, no Pavilhão João Calmon, campus Darcy Ribeiro, Ala Norte 

da UnB. Este local deverá, no entanto, ser confirmado e será divulgado através do site http://brasilia.obquimica.org 

e blog http://petquimicaunb.herokuapp.com 

Período de inscrição: 6 de abril a 7 de maio de 2018. 
Data provável de aplicação da prova: 26 de maio de 2018, 14h, com duração de 4 horas.  
 
A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via Internet, no período compreendido entre 12h00min do dia 6 de 
abril de 2018 e 23h53min do dia 7 de maio de 2018, no endereço eletrônico http://brasilia.obquimica.org. O 
período de inscrição pode ser estendido caso a comissão organizadora da OQDF julgue necessário. A inscrição 
do aluno participante deverá ser feita pelo representante (coordenador) de cada instituição educacional. 
Para participar basta preencher o canhoto abaixo, devidamente assinado pelos responsáveis, e entregar à  
coordenação do Ensino Médio até o dia 30 de abril, segunda-feira. 
 

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 
  Atenciosamente, 

Maria Clotilde Campos e Patrícia Santos 
Coordenação do Ensino Médio 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAÇÃO 

 Autorizo o(a) estudante __________________________________ da turma __________ a participar da 

Oli              Olimpíada de Química, representando o colégio Batista de Brasília.  

Assinatura: __________________________________ data: ____________________ 


