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PAPEL DAS CÉLULAS DESCENTRALIZADAS

A principal responsabilidade das células descentralizadas é a de divulgar a realização da
Olimpíada Local Descentralizada de Neurociências, inclusive divulgando materiais e preparando
seus estudantes. A Olimpíada Local Descentralizada será realizada de forma online, no Portal do
Candidato, e será 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 aplicada pelo
comitê nacional, no Portal do Candidato.
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
• Orientar os alunos a inscreverem-se no Portal do Candidato e dar suporte neste
processo, caso seja necessário.
• A prova será realizada na plataforma online da OBN e consistirá em 30 questões
objetivas, com duração máxima de 1h (2min por questão)
•

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

•

Os conteúdos que podem ser abordados estão discriminados no edital.

• Os alunos serão convocados pelo comitê nacional somente após
avaliação de todos os dados;
• 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;

COMO É FEITO O PROCESSO DE INSCRIÇÃO DOS
ALUNOS?
• A competição ocorrerá de forma totalmente online, no Portal do
Candidato. Os alunos devem se inscrever até o dia 23 de
setembro/2020.
• Inscrição: https://brazilianbrainbee.org/inscreva-se/
• No momento da inscrição, o candidato terá acesso a diversos materiais para o
estudo das neurociências, na plataforma online.
• A prova será composta de 30 questões múltipla-escolha, sendo 10 de
morfologia, 10 de neurofisiologia e 10 de clínica.
• Logo após a conclusão da prova, os alunos terão acesso aos seus certificados de
participação.
• Caso participem menos que 10 estudantes, a célula será descredenciada e seus
alunos competirão como independentes.
•

Será permitida a participação de candidatos independentes. Até 99 competidores, esta categoria elegerá
um representante à etapa nacional. Com mais de 100, serão dois representantes na etapa nacional.

INDICAÇÃO DOS VENCEDORES LOCAIS E ETAPA
NACIONAL
Após a homologação dos vencedores locais, estes competidores continuarão com
terão acesso ao Portal do Candidato, onde têm acesso a materiais e tutores a
disposição para que possam se preparar para a etapa nacional.
A etapa nacional será realizada de forma inteiramente online, conforme definições
em www.brazilianbrainbee.org.
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