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PAPEL DAS CÉLULAS DESCENTRALIZADAS

A principal responsabilidade das células descentralizadas é a de sediar a realização da Olimpíada
Local Descentralizada de Neurociências, comprometendo-se com a infraestrutura para aplicação
da prova enviada pelo comitê nacional, que deverá ser realizada na mesma data e horário em
todas as localidades. Trata-se de uma forma de participar das etapas locais que dispensa a
necessidade de elaboração da prova por parte dos coordenadores locais e, logo, de pessoal
especializado em neurociências.
Não é necessário que células descentralizadas promovam ações difusão e divulgação neurocientífica em sua região, porém o
comitê nacional coloca-se a disposição para compartilhar sua experiência no desenvolvimento dessas ações, caso haja interesse.

QUEM PODE ORGANIZAR UMA
CÉLULA DESCENTRALIZADA
Células descentralizadas devem estar sediadas em instituições de
ensino ou pesquisa e assistência, de nível médio ou superior, públicas
ou privadas. Os componentes do comitê podem ser:

•
•
•
•
•

Graduandos
Professores
Diretores
Coordenadores pedagógicos
Profissionais

Não é necessário que nenhum dos membros do comitê possua
conhecimentos em neurociências, pois a prova será enviada pelo
comitê nacional.
O comitê não pode conter alunos de ensino médio que concorram em
qualquer etapa da competição.

COMO ORGANIZAR UMA CÉLULA DESCENTRALIZADA
Células devem estar cadastradas junto ao comitê nacional, em situação regular e
com termo de parceria institucional vigente (ANEXO I). Após isso:
• Concluir o cadastro em data anterior a aplicação da prova descentralizada
• Divulgar na escola e na comunidade a data de realização da prova
• Dispor, na data da prova, de: (1) sala de aula para aplicação, (2) TV ou projetor,
(3) computador com powerpoint ou similar e (4) cópias impressas do cartão de
resposta padrão
• EM 2020: 25 de abril de 2020 às 10h, com fechamento dos portões às 9h30
•

Os cartões de resposta estão no ANEXO II

•
•

A prova será enviada no dia anterior às 20h, em formato powerpoint
O gabarito será enviado no dia 25/04 às 12h

• Imprimir cópias dos cartões de respostas
•

No dia da prova, distribuí-los aos alunos, onde existirão campos para que sejam informados os dados básicos
de cadastro, a saber: nome, data de nascimento, CPF, município de residência, escola, ano do ensino médio, nome e
telefone do responsável.

• A prova deverá ser projetada em TV ou telão e consistirá em 30 questões
objetivas, com duração máxima de 1h (2min por questão/slide)
•

10 de anatomia, 10 de neuroquímica/fisiologia, 10 de clínica.

•

Os conteúdos que podem ser abordados estão discriminados no edital.

COMO ORGANIZAR UMA CÉLULA DESCENTRALIZADA
• Às 11h, recolher todos os cartões de respostas e corrigi-los à luz do
gabarito enviado pelo comitê nacional
• Acessar o formulário online enviado pelo comitê nacional e informar:
(1) quantos alunos concorreram, (2) dados do primeiro colocado,
inclusive pontuação, (3) dados do segundo colocado, inclusive
pontuação, (4) foto do cartão de resposta dos 2 primeiros colocados.
• Os alunos serão convocados pelo comitê nacional somente após
avaliação de todos os dados enviados;
• A depender do número de competidores, poderá ser convocado
apenas o primeiro colocado;
• No caso de qualquer indício de fraude, toda a seleção promovida
pela célula será anulada;
• A célula descentralizada deverá guardar todos os cartões de
resposta por 2 anos;

COMO É FEITO O PROCESSO DE INSCRIÇÃO DOS
ALUNOS?
• Não há necessidade de nenhuma inscrição prévia dos alunos para a
etapa local descentralizada. Basta realizar a divulgação da prova e o
horário de entrada (8h30 às 9h30).
• O próprio cartão da respostas servirá como formulário de
cadastramento e, por isso, deverão ser guardados pelos
coordenadores.

INDICAÇÃO DOS VENCEDORES LOCAIS E ETAPA
NACIONAL
Após a indicação dos vencedores locais, em formulário mencionado anteriormente,
enviado pelo comitê nacional, os mesmos serão convocados em até 1 semana após
o fim do prazo para realização das competições locais.

Neste momento, os vencedores terão acesso ao Portal do Candidato, onde terão
materiais e tutores a disposição para que possam se preparar para a etapa nacional.
A etapa nacional será realizada como evento satélite do Simpósio Brasileiro de
Neurociências (www.simposioneuro.com.br).
Os competidores locais terão total isenção nas atividades do Simpósio, exceto
minicursos.
Enquanto houver disponibilidade de recursos do CNPq, o Comitê Nacional custeará
até duas diárias durante a OBN para os competidores. Supervisores e
coordenadores devem arcar com as próprias custas.

Enquanto houver disponibilidade de recursos do CNPq, o Comitê Nacional custeará
passagem e hospedagem do campeão nacional na etapa internacional.

Estamos disponíveis para dúvidas!
brazilianbrainbee@gmail.com
COMITÊ NACIONAL
Dr. Alfred Sholl Franco - (21) 98743 0444
João Vítor Galo Esteves – (21) 98385 5142
Aliny dos Santos Carvalho – (21) 991323008

ANEXO I
Aprovado na 61ª Plenária de Extensão da UFRJ, em 21/06/2017.

DECLARAÇÃO DE PARCERIA EXTERNA

Declaramos para fins de comprovação junto a Pró-Reitoria de Extensão
da

Universidade

Federal

do

Rio

de

Janeiro,

que

a/o

___________________________________ (nome da instituição parceira),
inscrito no ___________________________________(CNPJ ou inscrição
semelhante

da instituição) apoia o projeto de extensão,

intitulado

Olimpíadas Brasileiras de Neurociências - do ensino médio (OBN/BBB)
difundindo as neurociências coordenado por Alfred Sholl-Franco, do Instituto de
Biofísica Carlos Chagas Filho. A parceria estabelecida para a execução da
ação de extensão consiste organização da Etapa Local da Olimpíada Brasileira
de Neurociências durante o período de 2020.
Rio de Janeiro, ........de.............de 2020.
Assinatura
____________________________
Nome completo do representante da Instituição
Cargo ou função que exerce na Instituição
carimbo

OBS: Completar os campos em negrito com as informações da instituição
parceira.

ANEXO II

OLIMPÍADA LOCAL DESCENTRALIZADA DE NEUROCIÊNCIAS
Célula descentralizada:

Data: _____/_____/_________

Nome do competidor:
CPF:

Data de nascimento: _____/_____/_______

Município:

Estado:

Escola:

Nome do pai/resp:

Ano:

Telefone com DDD:

A prova consistirá em 30 questões objetivas, com duração total de 1h e 2min por questão.
Serão 10 questões de anatomia, 10 de neuroquímica/fisiologia e 10 de neuroclínica.
Utilize caneta azul ou preta. Rasuras inviabilizarão a prova do candidato.
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