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                                                                                    Salvador, 14 de junho de 2018. 

 Prezado(a) Colega 

      Vimos convidá-lo(a) para a Solenidade de Premiação da Olimpíada Brasileira de Física das 
Escolas Públicas  nesse sábado, dia 16/06 às 14 horas, no Salão Nobre da Reitoria da UFBA. 

       Na abertura da Cerimônia o Prof. Dr. Marcelo Andrade Macêdo, da UFS, irá proferir a palestra 
“O Mundo Estranho do Ferrofluido".  

A OBFEP é um projeto da SBF, voltado para alunos do Ensino Médio e do último ano do Ensino 
Fundamental, constando de 2 fases com provas objetivas na 1ª, e discursiva, teórica e experimental, 
na 2ª Fase. Na Bahia, esse é um projeto de Extensão do Instituto de Física da UFBA, em parceria com 
as demais Universidades Públicas do Estado e o IFBA. Além das provas, temos realizado atividades de 
divulgação da Ciência e apoio a estudantes de escolas públicas, visando contribuir com a 
aprendizagem da Física. 

        Na Solenidade serão entregues certificados e medalhas de Ouro, Prata e Bronze aos 
estudantes,  seus professores  receberão certificados  e as escolas que se destacaram  receberão 
placas pelo desempenho de seus alunos. 

Em 2017, diferentemente de anos anteriores, a OBFEP não teve recursos do MCTI mas a 
Comissão Nacional, entendendo a importância do projeto e o prejuízo que representaria a sua 
suspensão assumiu realizá-la, contando para isso com o apoio da SBF. Entretanto, tal limitação 
implicou em restrições como a retirada da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio e da parte experimental na 
2ª Fase, o que resultou em menor participação de estudantes. Na Bahia tivemos, na 1ª Fase, 9 mil 
alunos inscritos de cerca de 63 mil no País - desde 2013 a média nacional foi de 500 mil participantes. 

 As Olimpíadas Brasileiras de Física (OBF e OBFEP) selecionam e preparam estudantes para a 
Olimpíada Iberamericana de Física (OIbF), da qual participam países da América Latina mais Portugal 
e Espanha, e a International Physics Olympiad (IPhO), em que participam 90 paises. Na OIbF, que o 
Brasil participa desde 2002, somos o país com maior número de medalhas – em 2017, na 22ª edição 
na Colômbia, nossa equipe com quatro estudantes conquistou 3 Medalhas de Ouro e 1 Medalha de 
Prata. Na IPhO o Brasil também tem tido bom desempenho – em 2017, na 49ª edição na Indonésia, 
nossa equipe com cinco estudantes conquistou 3 Medalhas de Ouro e 2 Medalhas de Bronze 
(www.sbfisica.org.br).   

O Resultado Final da OBFEP2017 e mais informações encontram-se na nossa página – 
www.obfba.fis.ufba.br. Gostaríamos de registrar e agradecer a participação dos estudantes da UFBA 
e das Universidades Públicas que, atuando como bolsistas do Projeto Permanecer ou voluntários nas 
diversas etapas do projeto, possibilitam a realização da OBFEP em nosso estado, e também dos 
professores das Universidades e Institutos Federais nas sub-coordenações. 

Parabenizamos os estudantes premiados e todos os participantes da OBFEP2017, assim como 
seus professores e colégios! 

Esperando contar com sua presença nesse momento de celebração, 

 Atenciosamente,  

Profa. Dra Maria das Graças Reis Martins   
Coordenadora OBFEP – Bahia 
Instituto de Física/ UFBA  
Membro da Comissão Nacional da OBFEP (www.obfep.org.br)  
www.obfba.fis.ufba.br; mgracaobf@ufba.br  
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