
 

 

  

São Paulo, 7 de julho de 2012 

IJSO BRASIL 2012 – FASE FINAL 

Prezados professores e estudantes, 

 

É com grande satisfação que informamos os endereços e a programação 

completa da Fase Final da IJSO Brasil 2012, que será realizada em 1.o de setembro 

(sábado) no período da manhã. Nesta edição, a prova decisiva ocorrerá simultaneamente 

em seis sedes regionais: São Paulo-SP, Fortaleza-CE, Teresina-PI, Brasília-DF, 

Londrina-PR e Rio de Janeiro-RJ. 

Pedimos que leiam atentamente todo o documento, que inclui detalhes sobre o 

formato da prova e o critério de correção. Aproveitamos ainda para parabenizar pelo 

desempenho até o momento e desejar boa sorte na sequência da competição. 

 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora da IJSO Brasil 2012. 

 

Programação da Fase Final 

Sábado, 1.o de setembro de 2012 

08h00 – 08h15 Credenciamento 

08h15 – 08h45 Cerimônia de Abertura 

09h00 – 12h30 Prova “IJSO Brasil – Fase Final” 

13h00 – 13h30 Cerimônia de Encerramento 



 

 

Locais de provas 

Sede São Paulo 

Escola Politécnica da USP - Prédio da Engenharia Elétrica 

Av. Prof. Luciano Gualberto, Travessa 3, 158 

CEP: 05508-010 - Cidade Universitária, São Paulo-SP 

Sede Ceará 

Colégio Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota 

Rua Monsenhor Catão, 1655 

CEP: 60175-010 - Aldeota, Fortaleza-CE 

Sede Piauí 

Instituto Dom Barreto  

Rua Gabriel Ferreira, 691 

CEP: 64000-250 - Centro Norte, Teresina-PI 

Sede Distrito Federal 

Colégio Olimpo 

Avenida W5, Quadra 913, Conjunto A 

CEP: 70390-130 - Asa Sul, Brasília-DF 

Sede Paraná 

Colégio Londrinense 

Avenida Juscelino Kubitscheck, 1652 

CEP: 86020-000 - Londrina-PR 

Sede Rio de Janeiro 

Colégio A. Liessin 

Rua Sorocaba, 80/90 

CEP: 22271-110 - Botafogo, RJ 

 



 

 

Orientações Gerais sobre a IJSO Brasil 

• O programa das provas será o mesmo do Torneio Internacional e está disponível na 

seção “Programa” do site oficial; 

• A avaliação será composta por 24 questões de múltipla escolha e 15 questões 

dissertativas, igualmente divididas entre as disciplinas de Física, Química e Biologia 

(duração: 3h30min). 

• Os alunos deverão levar lápis, caneta, borracha, régua e documento de identificação 

com foto. 

• Todos os participantes devem providenciar sua própria alimentação e transporte. 

Critério de avaliação: 

• Questões de múltipla escolha: resposta correta: +1,00 ponto; resposta errada: -0,25 

ponto; sem resposta: 0,00 ponto. 

• Questões dissertativas: nota entre 0,0 e 2,0 pontos por questão (serão corrigidas as 

questões apenas dos alunos que obtiverem os melhores resultados na parte teste) 

• Pontuação máxima: 24,0 (testes) + 30,0 (questões) = 54,0 pontos 

 

Orientações Gerais sobre o Torneio Internacional 

• Todas as despesas com acomodação, alimentação, transporte e passeios culturais no 

Irã serão cobertas pela Organização da Olimpíada, restando como responsabilidade 

pessoal de cada integrante principalmente sua própria passagem aérea de ida e volta, 

seguro viagem e visto. 

• É de total responsabilidade do aluno que for selecionado a compor a Equipe 

Brasileira apresentar passaporte com prazo de validade correto (pelo menos 6 meses 

no início da viagem). 

• Sabendo-se que a emissão de passaporte é morosa, sugerimos aos classificados que 

ainda não têm passaporte que façam o requerimento para agilizar o processo em caso 

de classificação. 


