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Projeto: CPII na Olimpíada Nacional em História do Brasil 
 
Professor Orientador: Alessandro Paz Ferreira 
Departamento: História 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: História 
Alunos: Maria Tereza de Amorim Formigoni, Emmanuel Mesquita Santos, Rhuan Benfica 
Firmino, Beatriz de Deus Toneu, Felipe Freitas Fernandes, Pedro Lucas Barbosa dos Prazeres  
 
Justificativa: 
A cada ano a Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) vem testemunhando um 
significativo crescimento no número de estudantes interessados em enveredar pelos caminhos 
da pesquisa e do desafio do conhecimento, jovens de todo o país atraídos por esse evento 
pautado no fomento ao espírito investigador e reflexivo sobre a nossa história. A Olimpíada tem 
um formato onde participam equipes compostas por 4 pessoas: 3 estudantes (do oitavo e nono 
anos do ensino fundamental e de qualquer ano do ensino médio) e o professor de história do 
colégio. São cinco fases online com duração de uma semana cada uma. Com relação ao Campus 
Realengo II do Colégio Pedro II, este ano contamos com a participação de 19 equipes, 
contabilizando um total de 57 participantes (cada equipe, por regulamento da ONHB, conta com 
três membros discentes). Em função da potencialidade pedagógica oferecida pelo evento e da 
ampliação do contingente discente desejoso de fazer parte desse processo, apresento este 
projeto como forma de ampliar as experiências de participação nas edições da ONHB e como 
possibilidade de se repensar nossa prática docente. A interação entre alunos de diferentes séries 
na composição das equipes, sua atuação em conjunto e o trabalho pautado na análise de fontes 
diversas em sua natureza apresentam considerável potencial para a formação da consciência 
histórica dos participantes e uma experiência rica em termos de vivência em relação à 
sociabilidade e a como se dá o ofício do historiador. Dessa forma, pretende-se, com o presente 
projeto, aliar as demandas dos educandos interessados em testar e ampliar seu conhecimento 
histórico - assim como em familiarizar-se com os aspectos metodológicos desse campo do saber 
- com nossas expectativas de expandir os horizontes de nossa práxis pedagógica por meio de 
diferentes instrumentos e dinâmicas a se somarem ao processo ensino aprendizagem. Além 
disso, essa experiência proporcionará a estudantes do segundo segmento do ensino 
fundamental e do ensino médio vivenciar o diálogo entre a História e outras áreas do 
conhecimento e da cultura, aspecto marcante na elaboração das questões apresentadas pela 
ONHB. 
 
Objetivos: 

• Orientar estudantes ao longo da 10ª edição da ONHB (em curso) e prepará-los para 
futuras edições da ONHB;  

• Orientar os alunos participantes em seu trabalho de análise de fontes de naturezas 
diversas, em livros, base de dados da internet, arquivos de fontes digitalizadas 
(hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, por exemplo), arquivos públicos, entre outros;  

• Fomentar o espírito crítico dos alunos mediante o debate com colegas de diferentes 
séries, promovendo a troca de ideias e a construção de conhecimento;  

• Familiarizar alunos de diferentes séries e faixas etárias com o formato e os critérios 
apresentados pelas questões da ONHB, ampliando tanto sua concepção de História como 
sua relação com outras áreas de conhecimento. 

 
 
 
Resultados Esperados: 
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• Obtenção dos melhores resultados possíveis na edição em curso da ONHB (10ª edição);  
• Incentivar a permanência das equipes atualmente participantes da OHNB no projeto 

preparatório do segundo semestre;  
• Atrair um número crescente de estudantes interessados em participar da ONHB e 

oferecer-lhes, por meio de processo preparatório, instrumental para ampliar seu campo 
de experiência em relação à disciplina de História e seu horizonte de expectativa em 
relação a edições futuras da ONHB;  

• Fomentar o espírito colaborativo entre os participantes;  
• Desenvolvimento de novas perspectivas pedagógicas a partir da reflexão docente sobre 

seu fazer em sala de aula e o papel do ensino de História na atualidade. 
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Projeto: Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) 
 
Professor Orientador: Bruno Barboza Lage 
Departamento: Ciência da Computação 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Algoritmos, programação e Ciência da Computação 
Alunos: Ana Júlia Silva De Almeida Da Silva, Carolina Senra Vidal, Fernanda Barraqui Vieira, Igor 
Augusto Costa Melo, Igor Rodrigues Vasconcelos, Jaciany Ferreira Honorio, Mikaela Rikberg 
Alves, Sarah Ellen de Oliveira Borrete, Nathália Ferreirinha dos Reis Teixeira, Pedro Lucas 
Cardoso Esteves, Mariana Barbosa da Silva, Larissa de Sousa Cavalcanti de Lacerda, Davi Augusto 
Gonçalves da Silva, Lucas Fernandes Silva, Luiza de Jesus Francisco Forte, Ana Carolina Moreira 
Dutra, Claudio Eucy Buccos Campos, Dhiogo Martins de Oliveira 
 
Justificativa: 
O departamento de Ciência da Computação oferece, pelo segundo ano, preparação para a 
Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), que está em sua 20ª edição, e ocorre anualmente 
desde 1999. O objetivo da OBI é despertar nos alunos o interesse por uma ciência importante 
na formação básica hoje em dia (no caso, ciência da computação), através de uma atividade que 
envolve desafio, engenhosidade e uma saudável dose de competição. A organização da OBI está 
cargo do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Considerando-se a crescente demanda por profissionais na área tecnológica e a consolidação de 
todo o mundo como “sociedades de informação”, trazemos para apreciação a possibilidade de 
inserir o Colégio Pedro II em uma olimpíada tecnológica de âmbito nacional.  
Os professores do Departamento de CCO reconhecem nesta competição também uma 
excelente oportunidade de estimular um aprofundamento por parte dos alunos na área de 
algoritmos computacionais – reconhecidamente uma das mais importantes áreas da 
computação e que exerce impacto direto sobre todas as demais subáreas. Também reconhece 
a importância de os alunos da instituição terem contato com ambientes e pessoas que já 
trabalham nessa área e de aprenderem conteúdos que não são oferecidos pelo currículo padrão 
do curso técnico de informática do Colégio Pedro II.  
Como principais razões para a participação nesta Olimpíada, entendemos que a experiência 
agregada não só a participação do aluno mas também toda sua preparação envolvida podem 
ter papel de fato relevante na formação do educando e em suas escolhas futuras de profissão e 
carreira. 
 
Objetivos: 

• Fortalecimento de uma cultura de participação em olimpíadas tecnológicas entre os 
alunos do CPII.  

• Criar pontes entre CPII entre as instituições e profissionais que realizam/participam da 
olimpíada.  

• Propiciar aos alunos a possibilidade de adquirirem um conhecimento de raciocínio lógico 
e algorítmico mais aprofundado, considerado este uma competência importante para as 
profissões do presente e futuro.  

• Estimular nos alunos o senso de responsabilidade e disciplina necessários para alcançar 
bons resultados.  

• Propiciar a esses alunos a possibilidade de explorarem uma das vertentes dentro da 
carreira de ciência da computação, como forma de experimentarem mais profundamente 
esta área de conhecimento. 

 
 
Resultados Esperados: 
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Esperamos primeiramente que os alunos sejam capazes de, através de seu esforço e estudo, 
reconhecerem em si mesmos um progresso em relação seu aprendizado e a suas capacidades. 
Esta é a 3ª participação do CPII na referida olimpíada. Este ano, temos além dos novos alunos, 
os que participaram ano passado. Para os primeiros, o objetivo permanece essencialmente gerar 
uma experiência que eles desejem repetir, aprofundando-se ainda mais, e que possam divulgar 
entre seus colegas, aumentando o interesse dos alunos da instituição pela competição.  
Descobrimos que nossos alunos, mesmo com pouco tempo de estudo, são capazes de competir 
em um nível de igualdade em relação a demais instituições que já participam da competição há 
mais tempo, e que sejam capazes de concluir parte dos problemas propostos. Hoje, com alguns 
alunos participando pela segunda vez da olimpíada, temos o objetivo concreto - embora ousado 
- de trazer uma medalha para nossa instituição. Em especial, neste ano de 2018, estamos 
reformulando a organização do projeto, para que os alunos tenham um plano de estudos mais 
alinhado com o calendário da Olimpíada, o que vai prejudicar alguns deles, mas é um passo 
necessário para melhorar nossos resultados nas próximas participações. 
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Projeto: Preparatório para a Olimpíada Brasileira de 
Neurociências 
 
Professor Orientador: Camila Marra de Almeida Paranhos 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Biologia - Neurobiologia 
Alunos: Natália Velloso de Araújo Ferreira, Bernardo Matias Ximenes Santos, Glauber Martis 
Pereira Desiderio Reis, Vinicius Lima Scramignon, Rafaela Fiuza de Albuquerque Caloiro, Gisella 
Alves Rodrigues, Ana Julia de Brito Gouvêa, Davi Espanhol Pereira Mousinho, Maria Eduarda 
Marques do Nascimento  
 
Justificativa: 
As Olimpíadas de Neurociências (Brain Bee) são competições de neurociência para estudantes 
do ensino básico. Seu objetivo é motivar os jovens a aprenderem sobre as ciências que estudam 
sistema nervoso e despertar vocações nas áreas de ciências humanas, tecnológicas e biológicas 
que estudam ou interagem com as neurociências tanto ao nível básico como clínico. Desde 2014 
tenho orientado os alunos do campus Engenho Novo II. Desde então, os alunos de nosso campus 
têm apresentado os seguintes resultados:  
2014 – Quinto lugar e sétimo lugar na etapa regional  
2015 – Primeiro lugar e quinto lugar na etapa regional / Segundo lugar na etapa Nacional  
2016 – Primeiro lugar e quarto lugar na etapa regional / Primeiro lugar na etapa Nacional / 
décimo oitavo lugar na etapa internacional (Dinamarca)  
2017 – Neste ano o campus Engenho Novo atuou em parceria com o campus Niterói, cuja 
coordenação do projeto estava sob a responsabilidade da professora Mônica Narciso – 
atualmente aposentada. Atuei, junto com a professora Mônica, orientando a aluna Hellen 
Valério para etapa internacional (Estados Unidos). A aluna conquistou o décimo primeiro lugar.  
2018 – Primeiro lugar, terceiro lugar e quinto lugar na etapa regional/sexto lugar na etapa 
nacional  
Considerando os excelentes resultados que os alunos do Colégio Pedro II vêm apresentando 
desde a primeira participação da instituição nas Olimpíadas de Neurociências, o presente pedido 
visa contemplar os alunos que realizarão as provas do ano de 2019, dando continuidade a este 
importante projeto.  
 
Objetivos: 
Apesar de ser uma competição direcionada aos alunos do ensino médio, a abordagem do tema 
é muito ampla, com alto nível de aprofundamento, portanto, não contemplados pela grade 
curricular do ensino médio. Desta forma, tornou-se importante a organização de um grupo de 
estudos preparatório para os alunos interessados em participar da Olimpíada Brasileira de 
Neurociências.  
Neste grupo de estudos realizaremos encontros semanais , com aulas expositivas (teóricas e/ou 
práticas). Além dos encontros na escola, também utilizaremos o ambiente virtual, através das 
redes sociais, uma vez que este é um meio de comunicação amplamente utilizado por esta faixa 
etária. Todo o material utilizado será disponibilizado aos alunos, desde o conteúdo digital 
(vídeos, apresentações em power point, textos) até os livros da minha biblioteca pessoal.  
Um momento importante do curso preparatório será a participação no curso de inverno e/ou 
no curso de verão em Neurociências. Estes cursos são organizados pela Universidade Federal 
Fluminense e Universidade Federal do Rio de Janeiro, respectivamente. Nesta etapa, os alunos 
terão a oportunidade de conhecer o ambiente universitário, com aulas ministradas pelos 
professores das universidades citadas.  
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Resultados Esperados: 
Como mencionado anteriormente, os alunos do Colégio Pedro têm apresentado excelentes 
resultado, desde a primeira participação da instituição, em 2014. Pretendemos, com o 
preparatório, conceder aos alunos interessados, um aprofundamento no conhecimento de 
neurociências, crescimento científico (através dos seminários e discussões) além de uma 
vivência acadêmica proporcionada pelo contato com a universidade (cursos de verão e inverno).  
Ao final do período de preparação esperamos que os alunos estejam preparados para participar 
da competição.  
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Projeto: Preparação para as Olimpíadas de Neurociências 2019 
 
Professor Orientador: Claudia Maria De Oliveira Sordillo 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Niterói 
Área de Conhecimento: Ciências da Natureza - Biologia - Neurociências 
Alunos: Larissa do Nascimento Silva, Emanuelle de Oliveira Francelino, Natan Tavares Sousa, 
Letícia Chaves da Costa, Gabriela da Silva Novaes Mendonça, Matheus Antônio Mota Soares, 
Ana Beatriz Souza Gomes, Letícia Mota Luz de Souza, Luana Clemente Jasmim, Ryan Lucas de 
Oliveira Braz, Gabriela Batista da Trindade, Pedro Henrique Ribeiro de Oliveira Almeida, 
Gabrielle de Sousa Ramos, Júlia Jardim de Azevedo, Bianca de Souza Cohen, Diogo Sant’anna da 
Silva, Amanda Tiemi Onishi da Silva, Anna Clara Gonçalves Collares, Beatriz Baraldi de Almeida, 
Katherine da Silva de Jesus 
 
Justificativa: 
A olimpíada internacional de Neurociências (International Brain Bee) foi fundada em 1998, pelo 
cientista da Universidade de Maryland, Dr. Norbert Myslinski. De lá para cá, esse evento vem 
somando forças e envolvendo um número cada vez maior de países participantes. As 
competições são voltadas para estudantes do ensino básico, envolvendo três etapas: locais 
(mais de 150 comitês locais, sendo 3 brasileiros), nacional (em mais de 30 países) e internacional, 
que agrega competidores de 6 continentes! Os jovens participantes devem estudar a anatomia 
e a fisiologia do cérebro humano, compreendendo como se dão os processos de percepção e 
respostas a estímulos, aprendizagem, memória, bem como o que leva ao aparecimento de 
distúrbios neurológicos, entre eles, mal de Parkinson, Alzheimer, depressão, esquizofrenia e 
autismo. Para se prepararem adequadamente precisam da mediação de um professor 
orientador. A participação nas olimpíadas de Neurociências permite aos alunos do ensino 
médio, que têm interesse em avançar nos estudos da área biomédica, entrar em contato com 
referências bibliográficas a que não têm acesso na educação básica, interagir com estudantes 
de outras instituições de ensino básico e superior, conhecer especialistas nessa área de 
pesquisa, bem como tomar conhecimento de técnicas e práticas utilizadas no estudo desse 
sistema do corpo humano que está em crescente avanço em nosso país e no mundo.  
Os alunos do Colégio Pedro II vivenciam, em todos os campi, um ambiente de educação 
inclusiva. São constantemente estimulados a desenvolver comportamentos de solidariedade e 
cooperação com seus colegas portadores de necessidades especiais. Assim, o aprofundamento 
dos estudos sobre a estrutura e o funcionamento de nosso sistema nervoso, bem como as 
causas e possíveis tratamentos de transtornos neurológicos irá contribuir para uma maior 
compreensão e respeito das diferenças encontradas entre os indivíduos de nossa comunidade 
escolar. No campus Niterói tem sido cada vez maior o número de alunos que tem mostrado 
interesse em participar desse evento, pois há um grupo grande interessado em cursar carreiras 
da área Biomédica. Nosso colégio foi tricampeão nas olimpíadas brasileiras de Neurociências. 
Em 2015 uma aluna do campus Engenho Novo foi vencedora e nos anos de 2016 e 2017 alunas 
do campus Niterói levaram a medalha de ouro nessa etapa da competição. Assim, a equipe de 
Biologia do campus Niterói pretende continuar atendendo essa demanda discente.  
Segundo o fundador internacional das Olimpíadas de Neurociências, Dr. Myslinski, “O 
International Brain Bee motiva nossa juventude a aprender mais sobre o cérebro … Precisamos 
de sua energia e sua paixão para ajudar a encontrar a cura para doenças como autismo, doença 
de Parkinson, esclerose múltipla, lesão da medula espinhal e outros transtornos cerebrais.”  
 
 
 
Objetivos: 
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• Despertar o interesse dos estudantes do ensino básico para as várias ciências que 
estudam os fenômenos e comportamentos coordenados pelo sistema nervoso, na saúde 
e em situações patológicas;  

• Formar um grupo de estudos sobre o sistema nervoso humano com alunos de 1o e 2o 
anos do Ensino Médio, que tenham interesse em participar das olimpíadas de 
Neurociências;  

• Preparar os alunos interessados em participar das olimpíadas de Neurociências, 
transmitindo-lhes conhecimentos, através de aulas expositivas e práticas, seleção e 
compartilhamento de material didático e visitas a instituições de pesquisa sobre 
Neurociências, como a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.  

• Aproximar os estudantes do ensino básico do ambiente universitário, promovendo a 
divulgação e compreensão do saber científico e das inovações científico-tecnológicas;  

• Estimular o processo de descoberta das capacidades intelectuais pelos estudantes, assim 
como o crescimento social, econômico e cultural do jovem durante sua formação básica.  

 
Resultados Esperados: 
Como há muitos alunos interessados em participar desse projeto no campus Niterói, espera-se 
criar um grupo de estudos com alunos bolsistas e voluntários que, depois de terem participado 
de atividades presenciais, orientadas pela professora responsável, possam desenvolver a 
iniciativa de pesquisar novos materiais de estudo e compartilhá-los com os colegas, 
promovendo debates e estimulando a curiosidade dos demais, num processo de 
autossustentação contínua. Espera-se ainda que os alunos desse grupo sintam-se estimulados a 
procurar resolver situações-problema, através da consulta a profissionais da área de 
Neurociências, em outras instituições de ensino e pesquisa, como Universidades e instituições 
de divulgação científica. Assim, os alunos interessados em avançar nos estudos relacionados à 
área Biomédica podem encontrar, em seu próprio campus, oportunidades além da sala de aula. 
Através dessas atividades e da realização de provas teóricas e práticas simuladas e de jogos em 
rede, espera-se desenvolver a autoconfiança desses alunos, tornando-os aptos a participar das 
diversas etapas das olimpíadas de Neurociências em 2019.  
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Projeto: Participação Do “Projeto De Educação Alimentar: Uma 
Fruta Na Mochila” na 9ª Olimpíada Brasileira De Saúde E Meio 
Ambiente. 
 
Professor Orientador: Eliana De Souza Silva Fisciletti 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Ciências Biológicas 
Alunos: Luiza André De Souza  
 
Justificativa: 
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) promove bianualmente a Olimpíada Brasileira de Saúde e 
Meio Ambiente (Obsma); um projeto educacional voltado para alunos e professores da 
educação básica e cuja finalidade é estimular projetos, ações e atividades educativas voltadas 
para os temas transversais Saúde e Meio Ambiente. O “Projeto de Educação alimentar: uma 
fruta na mochila”, realizado no ano de 2017, teve como público-alvo duas turmas do 6º ano do 
Ensino Fundamental do Campus Tijuca II do Colégio Pedro II. Foi desenvolvido por uma 
professora de Ciências e Biologia desta instituição e por três alunas do campus, bolsistas da Pró-
reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Uma das atividades previstas e 
desenvolvidas durante o projeto foi a elaboração e distribuição de material didático-lúdico com 
informações nutricionais, curiosidades, dicas de forma de consumo, passatempos e doenças a 
serem evitadas através do consumo regular de algumas frutas. Dentro destes aspectos, o 
projeto, cujo objetivo principal foi incentivar o consumo de frutas na escola, enquadra-se 
perfeitamente nos critérios* para a participação na 9ª edição da Obsma; categoria Ensino 
Fundamental e modalidade Produção de Texto.  
*Disponível em: http://www.olimpiada.fiocruz.br/regulamento9obsma 
 
Objetivos: 
Inscrever o trabalho; elaborar e enviar material para participação na 9ª Olimpíada Brasileira de 
Saúde e Meio Ambiente (categoria Ensino Fundamental e modalidade Produção de Texto). De 
acordo com o regulamento da Obsma, o material inscrito na olimpíada deverá ser um texto 
individual ou coletivo que demonstre o impacto que o trabalho pedagógico obteve junto à 
comunidade escolar, com efetiva capacidade de expressão, clareza de ideias e argumentos, e 
redigidos na forma padrão da Língua Portuguesa. A capacidade dos autores em compreender e 
expressar as questões ou os problemas referentes à promoção da saúde e/ou preservação do 
meio ambiente no Brasil e no mundo também é considerada fundamental.  
 
Resultados Esperados: 

• Produção de material específico para a Obsma e envio do mesmo.  
• Posição de destaque dentro da classificação final nas etapas regional e nacional da 9ª 

Obsma, cabendo inclusive, premiação com medalhas e placas.  
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Projeto: Projeto OBA - Preparação para a Olimpíada Brasileira De 
Astronomia E Astronáutica 
 
Professor Orientador: Eliane Dias De Franco Trigo 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Ciências - Astronomia - Física - História Da Ciência 
Alunos: Beatriz Leal Mattos, Davi Pestana De Campos, Geovana Carvalho Sorenti, Isabela Neris 
Delmondes, José Carlos De Sampaio Neto, Luan Pereira Jardelino Da Silva, Marcelo Correa 
Nogueira, Marcelo José Netto Lima, Rafael Dos Santos Aragão, Thalles Costa Reis, Thiago Victor 
Garcez De Amorim, Victor Hugo Vieira Ribeiro, Klara Laburu Santos, Nathan De Sousa Maia  
 
Justificativa: 

O projeto atende a uma demanda de alunos participantes de edições da OBA 
interessados em conhecer melhor ou aprofundar temas da astronomia básica. Apesar de seu 
caráter instigante e altamente motivador para o estudo de áreas das ciências da natureza como 
a física, a química, a biologia, ou mesmo das ciências humanas como a história, o ensino de 
astronomia encontra-se restrito ao conteúdo de ciências e geografia do 6º ano do ensino 
fundamental. Dado seu grande potencial integrador em relação a várias áreas do conhecimento, 
pode-se concluir que conteúdos de astronomia fundamental são pouco considerados durante a 
formação do aluno, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Como este já é o 
terceiro ano em que o projeto é oferecido, a procura de alunos vem aumentando ano a ano, 
comprovando o interesse estudantil pelo aprofundamento do estudo da astronomia. Podemos 
observar, também, maior interesse, junto à comunidade escolar, em participar da Olimpíada 
Brasileira de Astronomia, bem como um melhor desempenho dos alunos participantes do 
"Projeto OBA" na prova da Olimpíada. 
 
Objetivos: 

• Fornecer informações básicas sobre conteúdos da astronomia.  
• Orientar estudantes na busca por fontes de informação seguras e confiáveis nessa área 

do conhecimento, através de pesquisas bibliográficas.  
• Popularizar a astronomia na comunidade escolar.  
• Promover o amadurecimento científico e maior autonomia nos estudos dos alunos 

participantes.  
• Oferecer, através da visitação a centros de educação não formal (museus) e de divulgação 

de astronomia (Planetário), oportunidades diversificadas de aprendizado, além das 
ofertadas no âmbito escolar.  

• Preparação básica para a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) de 2019. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que, ao final dos seis meses previstos para a execução do projeto, os alunos sejam 
capazes de:  

• Conhecer conceitos e fenômenos básicos da astronomia, de modo a melhorarem seu 
desempenho na Olimpíada Brasileira de Astronomia; 

• Perceber o caráter integrador da astronomia com relação a várias áreas das ciências 
naturais e humanas; 

• Adquirir maior autonomia, responsabilidade e gosto pelo estudo. 
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Projeto: Olimpíada de História 
 
Professor Orientador: Glaydson Gonçalves Matta 
Departamento: História 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: História 
Alunos: João Pedro de Souza Maciel, Lavínia de Oliveira Castilho, Livia Scanzi Viana, Lorena 
Fernandes Moura Dias, Lucas Leandro da Silva Pinho, Mauro Melo de Souza, Nathália Aramayo 
da Cruz Oliveira  
 
Justificativa: 
Segundo informações da própria organização da competição, a Olimpíada Nacional em História 
do Brasil é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido pelo 
Departamento de História por meio da participação de docentes, alunos de pós-graduação e de 
graduação. É coordenada pelas Profas. Dras. Cristina Meneguello e Alessandra Pedro.  
Em suas nove edições a ONHB firmou-se como uma empolgante competição para equipes de 
oitavo e nono anos do ensino fundamental e do ensino médio de todo o Brasil, trazendo uma 
proposta inovadora de estudar a história do Brasil, abordando temas fundamentais a partir de 
documentos históricos, imagens, mapas, textos acadêmicos, pesquisas inéditas e debates 
historiográficos.  
A Olimpíada Nacional em História do Brasil tem um formato original. É realizada por equipes 
compostas por 4 pessoas: 3 estudantes (que podem ser do oitavo e nono anos do ensino 
fundamental e qualquer ano do ensino médio) e um professor de história do colégio. Cada 
professor pode orientar quantas equipes desejar, mas cada estudante pode fazer parte de 
apenas uma equipe.  
Em 2018, a Olímpiada Nacional em História do Brasil entra em sua 10ª edição. Pela primeira vez, 
traz uma nova fase online. Consistirá, assim, de seis fases online que duram uma semana cada 
uma, com questões e tarefas diversas. As respostas são enviadas exclusivamente pelo site e são 
obtidas pelos participantes por meio do debate com os colegas de equipe e a pesquisa em livros, 
internet e a orientação dos professores. Cada questão traz 4 alternativas, e mais de uma 
alternativa está correta, cabendo às equipes selecionar a alternativa que considera a mais 
adequada em resposta à questão. A Olimpíada também mobiliza temas interdisciplinares 
(geografia, literatura, arqueologia, urbanismo, atualidades) e tem um impacto muito positivo na 
leitura, compreensão e escrita dos estudantes participantes.  
Dados fornecidos pela própria organização da ONHB dão conta de que em 2018 o projeto iniciou 
a primeira fase com 14.387 equipes inscritas, com mais de 57 mil participantes de todos os 
estados do país. O Estado do Rio de Janeiro aparece em 8º lugar com 572 equipes inscritas. O 
número de participantes em 2018 é 18% maior que no anterior, quando pouco mais de 12 mil 
equipes estiveram na competição.  
Desde a primeira edição a Olimpíada finaliza com uma fase final presencial para no mínimo de 
800 finalistas [no mínimo 200 equipes], que comparecem à Universidade Estadual de Campinas 
onde realizam uma prova dissertativa e aguardam o resultado e entrega de medalhas logo no 
dia seguinte. Nesta oportunidade, conhecem e confraternizam com estudantes e professores de 
história de todos os estados do Brasil.  
A Olimpíada Nacional em História do Brasil tem sido um grande sucesso entre alunos e 
professores, e vem se firmando no cenário educacional como uma proposta inovadora de 
estudo consistente de História. Nos últimos anos, no Colégio Pedro II - campus Realengo II, o 
número de equipes tem aumentado consideravelmente, saltando de 4 equipes em 2015 para 
17 em 2017. Este ano são 14 equipes, representadas por 42 alunos e aunas. Por conta deste 
expressivo interesse, apresentamos este projeto como forma de ampliar as experiências de 
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participação nas edições da Olimpíada Nacional em História do Brasil e como possibilidade de 
se repensar nossa prática docente. 
 
Objetivos: 

• Orientar alunos para a 10ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB - 
2018) e prepará-los para edições futuras.  

• Ampliar o processo de ensino-aprendizagem a partir do incentivo à pesquisa em livros, 
internet, arquivos de fontes digitalizadas, diversificando o contato dos alunos com fontes 
históricas.  

• Aprofundar por meio das questões da ONHB o diálogo entre História e outras áreas de 
conhecimento, como arqueologia, antropologia, literatura, entre outras. 

 
Resultados Esperados: 

• Alcançar o melhor aproveitamento possível na Olimpíada Nacional em História do Brasil, 
com a possibilidade de classificação para a fase final.  

• Estimular, a partir de experiências concretas, a participação de outros alunos em futuras 
edições da ONHB.  

• Fomentar uma formação crítica dos alunos mediante o debate entre colegas.  
• Atualizar a experiência docente, ao mesmo tempo em que se repensa o próprio Ensino de 

História. 
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Projeto: Atletas da História: Treinamento e aperfeiçoamento para 
a disputa da Olimpíada Nacional de História do Brasil 
 
Professor Orientador: João Henrique Ferreira de Castro 
Departamento: História 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: História 
Alunos: Cyro Wojcikiewicz de Almeida Coelho, Matheus Vicente Ferreira, Fernanda Batista 
Moreira, Débora Celino Paulino, Amanda Pereira Freitas, Maria Eduarda de Nazareth Olivieri 
Soares, Ingrid Viana dos Santos, Ana Beatriz Andrade dos Santos, Valeska Souza Rodrigues, Iara 
Aurea Ferreira Alves Ramos  
 
Justificativa: 
Realizada desde 2009 e organizada pela UNICAMP, a Olimpíada Nacional de História do Brasil é 
um dos principais e já mais tradicionais eventos olímpicos ligados à educação básica no país. 
Dividida em seis etapas virtuais e uma presencial, este evento reúne, anualmente, mais de 45 
mil alunos espalhados por todo o país e seiscentos deles se encontram para a disputa da última 
etapa em Campinas. Para participar, os alunos precisam se organizar em trios e ter um professor 
orientador que os auxilia na realização das questões e tarefas propostas pela banca. No Campus 
Tijuca-II, desde 2014 são inscritas equipes sob orientação do professor João Henrique Ferreira 
de Castro. Os resultados tem sido satisfatórios, com trios da unidade conseguindo a classificação 
para última etapa virtual nos últimos anos. Mas o desafio e o objetivo é elevar o nível de 
preparação para alcançarmos a fase presencial ainda neste ano, a Olimpíada está na terceira 
fase e temos cinco equipes na disputa, ou, no mais tardar, em 2019. 
 
Objetivos: 

• Reunir um grupo de alunos sob orientação constante (semanal) do professor João 
Henrique Ferreira de Castro, com o objetivo de refazer provas antigas da Olimpíada e 
traçar uma familiaridade com as estratégias da competição.  

• Aprofundar leituras e discussões com os discentes, contribuindo também para o seu 
aperfeiçoamento e qualificação na disciplina de História.  

• Estimular o interesse pela Olimpíada, afim de melhorar a dedicação dos alunos envolvidos 
e obter melhores resultados. 

 
Resultados Esperados: 

• Elevar o desempenho dos alunos do Campus Tijuca-II na Olimpíada Nacional de História 
do Brasil, visando a participação na etapa presencial em Campinas.  

• Permitir aos alunos interessados na disciplina de História um maior aprofundamento, 
eventualmente podendo acioná-los para atividades de reforço e auxílio aos colegas.  

• Conceder aos discentes envolvidos a possibilidade de refletir sobre temas ligadas à 
História, permitindo assim que possam ponderar sobre a possibilidade de profissões afins 
fazerem parte de seus horizontes profissionais. 
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Projeto: Preparação da Delegação do campus Tijuca II para as 
edições das Olimpíadas de Filosofia 2018 
 
Professor Orientador: Juliana Lira Sampaio 
Departamento: Filosofia 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Felipe Rodrigues de Mesquita, Francisca Sant'Anna Gonçalves, Luiza Tie Miyata Silva  
 
Justificativa: 
I Olimpíada intercampi de Filosofia do Colégio Pedro II:  
No ano de 2018, o campus Tijuca II sediará a primeira olimpíada de filosofia intercampi do 
Colégio Pedro II. Trata-se de uma iniciativa que visa a promover e incentivar a aproximação de 
estudantes interessados na disciplina e nas questões e problemáticas filosóficas para 
desenvolverem coletivamente suas aptidões e habilidades no que diz respeito às competências 
filosóficas. Além disso, o campus também participará esse ano da VI Olimpíada Estadual de 
Filosofia do Rio de Janeiro, a realizar-se na cidade de Volta Redonda. Neste sentido, as bolsas de 
apoio à equipes preparatórias para Olimpíadas científicas viabilizariam a manutenção de um 
grupo de estudantes mobilizados e engajados, para atuar: i) na participação das duas 
Olimpíadas; ii) , assim como, nos estudos, debates e produções textuais que antecedem esses 
encontros; assim como, iii) na organização e consolidação deste projeto pioneiro de realizar 
Olimpíadas de filosofia intercampi no âmbito do Colégio Pedro II, que (há a pretensão dese 
pretende que esse projeto ocorra anual ou bianualmente).  
 
Olimpíadas Latinoamericanas de Filosofia: 

A tradição de olimpíadas de Filosofia voltadas para a educação básica na América Latina 
segue duas diferentes vertentes. Uma delas é realizada na região norte da Argentina, 
geralmente na província de Tucumán, e segue o padrão europeu, iniciado na Bulgária em 1993, 
que estabelece uma competição entre ensaios filosóficos individuais, compostos em inglês, por 
estudantes anteriormente selecionados. O outro modelo de Olimpíada acontece já há quase 
três décadas no Uruguai e em outras regiões da Argentina, foi adotado pelo Brasil quando 
iniciou, nos últimos anos, a realização de suas olimpíadas filosóficas, que acontecem nos estados 
do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Este modelo, proposto por um coletivo 
de docentes uruguaios, liderados pelo professor Maurício Langón, se baseia no princípio do 
compartilhamento de saberes, através da criação coletiva, via grupos de debate que funcionam 
como comunidades de indagação, fundamentando-se na pedagogia do encontro. Esses eventos 
geralmente duram de dois a três dias e costumam ser sediados por universidades ou escolas. 
Delegações compostas por estudantes e docentes do Colégio Pedro II participaram de três 
edições da Olimpíada Latinoamericana de Filosofia, nos anos de 2012, com a primeira 
participação, levando delegações de três campi, na III Olimpíada Latinoamericana de Filosofia, 
realizada em Petrópolis, e depois em 2013 (Belo Horizonte) e em 2014, em Maldonado e Punta 
del Leste, no Uruguai.  
 
Olimpíadas Estaduais de Filosofia do Rio de Janeiro: 

A partir da experiência da III Olimpíada Latinoamericana de Filosofia, que ocorreu no 
estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, houve a iniciativa de docentes de filosofia do 
estado, alguns do Colégio Pedro II, no sentido de criar a olimpíada estadual no mesmo formato, 
com um tema motivador que varia a cada ano. Assim, a cada ano, estudantes de diferentes 
escolas e localidades, com vivências distintas, se deslocam na direção do outro, para o encontro 
com o diferente. Aquele que traz outros saberes e vivências, para o qual levamos nossa escuta, 
como também para nos apresentar ao outro, levando nossos conhecimentos e experiências, em 
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trocas dialógicas, debates, oficinas, atividades criativas, muitas vezes artísticas, além de 
filosóficas, sempre coletivas. Em uma época na qual muitas barreiras sociais, raciais, geográficas, 
religiosas persistem, e até mesmo se recrudescem, acreditamos que as olimpíadas de filosofia, 
nesse formato de encontro dialógico não competitivo, se estabelece como um momento 
propício para a valorização da comunidade (escolar, local, social), através da produção coletiva 
de conhecimento e das trocas interpessoais - fortalecendo, assim, a convivência democrática.  
 
A participação do Colégio Pedro II nas Olimpíadas Estaduais de Filosofia do Rio de Janeiro:  

A presença de equipes de diferentes campi do Colégio Pedro II em olimpíadas de 
Filosofia é algo já consolidado. Após as primeiras experiências latinoamericanas que ocorreram 
na região sudeste e, posteriormente, no Uruguai, iniciou-se a atuação intermitente dos 
estudantes do colégio nas olimpíadas do estado do Rio de Janeiro e também de seus docentes 
que muitas vezes estiveram envolvidos na organização de tais eventos. Desde 2012, 
anualmente, equipes de filosofia, especialmente dos campi Tijuca II, Humaitá II, Niterói e São 
Cristóvão III, se mobilizam, realizam encontros semanais ao longo do ano e, juntos, se 
aprofundam nos debates acerca da problemática apresentada naquela edição. Além disso, 
produzem belas obras coletivas, textos filosóficos, bem como textos de diferentes linguagens, 
que apresentam, contribuindo para a organização do evento. As edições da Olimpíada Estadual 
de Filosofia do Rio de Janeiro ocorreram: em 2013 na região metropolitana, em 2014 em Rio das 
Ostras (região dos Lagos), em 2015 na própria capital, em 2016 em Búzios e em 2017 em 
Petrópolis, na região serrana.  
 
VI Olimpíada Estadual de Filosofia do Rio de Janeiro: 

Neste ano de 2018 a oVI Olimpíada estadual de filosofia ocorrerá na cidade de Volta 
Redonda, pela primeira vez nessa região do sul fluminense, e o título-tema deste ano será 
“Outras vozes”. Desse modo, a atividade pretende dar visibilidade e fazer ecoar, na filosofia e 
em seu ensino, vozes até então silenciadas no âmbito do saber filosófico, ainda queestes 
apagamentos epistêmicos não sejam marca exclusivamente da filosofia. As vozes das mulheres 
filósofas, dos filósofos e filósofas africanas e afrodiaspóricas, da produção filosófica indígena, 
oriental, são algumas das vozes que foram apagadas na tradição histórica da filosofia, 
profundamente ocidental, masculina e eurocentrada. Esse apagamento, cujos rastros mais 
recentemente têm sido reivindicados e refeitos, causa a perversa desvalorização das 
subjetividades associadas às matrizes plurais de conhecimentos que são alvo do epistemicídio 
hegemônico norte-ocidental.  

Ressaltamos que tal temática está afinada com os princípios e conteúdos recentemente 
reelaborados para o ensino de filosofia no Colégio Pedro II, presentes no PPPI ora vigente na 
instituição. 
 
Objetivos: 
1) Na medida em que o tema da Olimpíada Estadual de Filosofia do Rio de Janeiro é “Outras 
vozes”, os estudos da equipe estarão centrados em duas problemáticas fundamentais, em 
consonância com os projetos de pesquisa desenvolvidos no campus no âmbito da Iniciação 
Científica Jr.:  
a) Questões de gênero e sexualidade;  
b) Filosofias africanas, afrodiásporicas e decoloniais.  
A escolha de tais eixos temáticos pretende, portanto, ampliar a compreensão filosófica por parte 
de seus pesquisadores a respeito do tema proposto pela edição de 2018 da Olimpíada estadual 
de Filosofia, a fim de prepará-los para a participação no evento, bem como, respectivamente:  
a) contribuir para a identificação de mecanismos naturalizados de violência contra a mulher e à 
comunidade LGBT e fomentar práticas de combate aos atos discriminatórios no espaço escolar 
e na sociedade como um todo;  
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b) não apenas tematizar e combater o racismo, como também resgatar os saberes ancestrais 
silenciados pela colonização, além de estimular o desenvolvimento de práticas criativas de 
reexistência, o que compreende dimensões referentes à ancestralidade, ao presente e à 
futuridade de populações Africanas, Afrodiaspóricas e efetivamente pós-coloniais.  
2) Viabilizar e consolidar a organização e realização da I Olimpíada intercampi de Filosofia do 
Colégio Pedro II, mobilizando e preparando os bolsistas e demais estudantes interessados para 
a organização, divulgação e participação na mesma. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se, ao final do projeto, que os estudantes participantes tenham promovido e 
desenvolvido:  
• A capacidade crítica e reflexiva de questionar a realidade;  
• A habilidade de ler, compreender e interpretar teorias filosóficas com autonomia e 

posicionamento crítico;  
• O diálogo, argumento e a escrita como formas de expressão das ideias e posições pessoais 

e coletivas, reconhecendo o lugar da divergência, das construções de consenso e dissenso 
e da diversidade como pilares filosóficos e democráticos, fundamentais para a vida 
humana compartilhada;  

• em particular, o contato e estudo com outras vozes da filosofia, especialmente no que 
tange às discussões sobre gênero, sexualidades, bem como sobre filosofias africanas, 
afrodiaspóricas e decoloniais. 
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Projeto: Preparação para olimpíadas de Química 
 
Professor Orientador: Lucas Fagundes Esteves 
Departamento: Química 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Química 
Alunos: Arthur Granja Costa, Rodrigo da Costa Cavalcante, Rodrigo Pedro de Andrade Tavares, 
Tiago Gomes de Souza, Fabiana do Valle Lima Costa, Polyana Ferreira Freire, Estéfany Domingos 
de Moura, Mariana de Oliveira Theodoro da Silva, Isabela de Lopes Marins, Jéssica Carvalho 
Correa  
 
Justificativa: 
Preparar alunos para olimpíadas de conhecimento é uma tarefa que influencia de maneira 
significativa na motivação dos alunos em relação ao conteúdo, além de permitir identificar 
possíveis talentos para a área, permitindo, assim, o incentivo ao aluno para seguir carreiras 
relacionadas à ciência. Neste projeto, serão executadas as atividades de preparação para 
olimpíadas de química do estado do Rio de Janeiro (OQRJ), da qual o professor proponente faz 
parte da comissão científica e da coordenação, preparação para as olimpíadas internas de 
química do CP2 (OIQ) e a preparação para a Olimpíada Nacional de Ciências (ONC). Bons 
resultados nessas olimpíadas contribuem para o fortalecimento da imagem do Colégio Pedro II, 
no entanto tais resultados são mais facilmente obtidos com uma preparação específica, o que 
justifica a submissão deste projeto. 
 
Objetivos: 
• Preparar alunos para as provas da OQRJ (Olimpíadas de Química do estado do Rio de 

Janeiro), Olimpíada Interna de Química do Colégio Pedro II (OIQ) e Olimpíada Nacional de 
Ciência (ONC).  

• Despertar nos alunos o gosto pela química  
• Identificar novos talentos para a química e incentivar o seu ingresso futuro em áreas 

relacionadas à ciência.  
 
Resultados Esperados: 
• Medalhas em olimpíadas.  
• Aumento do envolvimento dos alunos com a disciplina.  
• Divulgação das propostas desenvolvidas na instituição através das premiações dos alunos.  
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Projeto: Olimpíada Brasileira de Geografia 
 
Professor Orientador: Patrícia Gomes da Silveira 
Departamento: Geografia 
Campus: Humaitá II 
Área de Conhecimento: Geografia 
Alunos: Joana de Menezes Sampaio  
 
Justificativa: 
Proporcionar ao alunos a participação em uma Olimpíada Científica na qual eles poderão 
aprofundar seus conhecimentos em Geografia, trocar conhecimentos e experiências entre si e 
com alunos de outras instituições. 
 
Objetivos: 
• Que os alunos possam analisar e interpretar os fenômenos geográficos; 
• Apresentar novas metodologias de ensino aos alunos. 

 
Resultados Esperados: 
• Troca de conhecimentos entre os alunos; 
• Estimular o trabalho colaborativo entre os alunos; 
• Estimular nos alunos a curiosidade por temas da Geografia;  
• Participação em todas as fases da Olimpíada Brasileira de Geografia. 
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Projeto: Olimpíada Brasileira de Química Júnior 
 
Professor Orientador: Simone Souza Dottori 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Ciências - Química 
Alunos: Vinícius de Oliveira Queiroz Atty, Rodrigo dos Santos Fernandes, Sabrina Cristine Ribeiro 
dos Santos, Izadora Matos de Oliveira, Lauro Alexandre de Souza, Guilherme Duarte Gonçalves 
Serradeira, Mateus Gonçalves Santos da Silva, Ana Clara Pimentel Nicodemus, Letícia Mendes 
Ferreira, Maria Clara da Conceição Santos, Clara Regina Pereira Abreu, Lucas Pereira da Rocha, 
Ana Luiza Campistano de Oliveira Alves, Yrraiane Ferreira de Moura, Francisca Ernanda Silva 
Araujo, Carolina Vieira Dezotti de Abreu, Marcos Vinícius Silveira Pitanga, Ana Beatriz Paulino 
Coelho, Juliana Lopes Sousa Rodrigues da Silva  
 
Justificativa: 
Os resultados obtidos pelos alunos do 9º ano do Campus Engenho Novo II em etapas anteriores 
da Olimpíada Brasileira de Química Júnior (2010, 2011, 2016), mostram que seu desempenho 
melhora significativamente quando participam de atividades preparatórias para a competição, 
ao longo do ano letivo. Tais atividades possibilitam aos alunos diversos benefícios como a 
discussão de questões de exames anteriores, o aprofundamento de conteúdos abordados nas 
provas da Olimpíada e nas aulas regulares de Ciências, a realização de atividades práticas e a 
manutenção de um constante ritmo de estudos e estímulo à investigação, que é proporcionado 
pelas atividades realizadas semanalmente em equipe.  
Em 2011, quando ocorreram os primeiros encontros preparatórios, embora não sistemáticos, o 
Campus Engenho Novo II obteve, entre as 25 escolas (públicas e particulares) participantes do 
estado, o maior quantitativo de alunos classificados para a 2ª fase: realizaram a prova 11 alunos, 
com obtenção de 1 medalha de bronze (única do estado) e 4 menções honrosas (disponível em: 
http://www.obquimica.org/olimpiadas/junior/resultados, acesso em 28/05/2018). Em 2016 e 
2017, os encontros tornaram-se semanais, de 45 minutos, inseridos no projeto da Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior. Em 2016, o Campus classificou o segundo maior número de alunos 
do estado para a 2ª fase obteve 4 menções honrosas; em 2017, não tivemos desempenho de 
destaque, possivelmente em função da defasagem entre o calendário do colégio e o da 
Olimpíada, em decorrência da greve, o que ocasionou um grande atraso na realização das 
atividades preparatórias.  
 
Objetivos: 
Promover através da pesquisa e discussão de temas de natureza científica e tecnológica, o 
desenvolvimento de competências essenciais ao bom desempenho dos alunos na XI Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior (OBQJr). O projeto tem ainda como objetivos, contribuir para a 
educação científica dos alunos selecionados e propiciar a descoberta de aptidões voltadas para 
as carreiras das áreas técnico-científicas. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que os alunos participantes do referido projeto possam obter um desempenho de 
excelência nas provas da XI Olimpíada Brasileira de Química Júnior (OBQJr), paralelamente à 
melhoria de seu rendimento acadêmico. Além disso, espera-se que tais alunos possam atuar 
positivamente em sala de aula, demonstrando maior interesse pelo conteúdo de Ciências, 
participando de forma ativa nas aulas: promovendo debates, formulando hipóteses e predições, 
analisando dados, questionando, estimulando e auxiliando colegas em seu estudo cotidiano. 
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Projeto: Treinando para Olimpíadas Interna e Estadual de Química 
 
Professor Orientador: Soraia Peres Lima de Souza Mello 
Departamento: Química 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Química 
Alunos: Gabriel Ferreira Oliveira E Silva, Nathália Barbosa Baia Sales Saboia, Rafaella Linhares 
Ruschel Cançado, Sarah Dos Santos Martins, Allana Martins Pinto, Anna Clara Dos Santos 
Almeida, Gustavo Santos Gonçalves, Matheus De Macedo Campos Soares, Rayane Santos De 
Souza, Pedro Goulart De Souza Da Silva  
 
Justificativa: 
Os alunos do Campus Centro tem participado da Olimpíada Interna de Química, promovida pelo 
departamento de Química do Colégio Pedro II, e tem apresentado um bom desempenho. No 
ano de 2017 alguns alunos se interessaram em fazer a Olimpíada Estadual e conseguiram 
aprovação para a segunda fase, mesmo sendo o programa um tanto diferente do que o 
praticado em nosso departamento. Assim, surgiu a proposta de preparar melhor estes alunos 
que tem se interessado por este tipo de competição em que se faz necessário um treino mais 
focado no preparo do cérebro para responder certo e com rapidez. 
 
Objetivos: 
Preparar alunos das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio para fazer as Olímpiadas Internas de Química 
e as Olímpiadas Estadual de Química. 
 
Resultados Esperados: 
Competir nas Olimpíadas Interna e Estadual, alcançando premiações com medalhas. Conseguir 
um bom desempenho no Olimpíada Estadual com o objeto de se classificar para participar da 
Olimpíada Nacional em 2019. 
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Projeto: Equipe de Preparação em Algoritmos 
 
Professor Orientador: Ygor de Mello Canalli 
Departamento: Ciência da Computação 
Campus: Duque de Caxias 
Área de Conhecimento: Ciência da Computação 
Alunos: Donato de Souza Lima, Guilherme Augusto França Melo dos Santos, Maria Jose Patiño 
Villamizar, Laura Coelho da Veiga, Gislayne Oliveira dos Santos, Théo Vinicius Torres da Luz 
Fernandes Melo, Daniel Novaes Dias, Ana Beatriz Ferreira Batista da Silva, Letícia Simões do 
Nascimento, Mileny Ferreira Rodrigues Furtado, Uilson Gabriel Castro de Oliveira  
 
Justificativa: 
A Equipe de Preparação em Algoritmos tem como objetivo se utilizar do preposto de 
competições de programação, como Maratonas e Programação e a Olimpíada Brasileira de 
Informática para motivar o estudo aprofundado de algoritmos. Durante o ano letivo de 2017 os 
alunos estudaram alguns dos assuntos fundamentais em algoritmos, geralmente abordados 
apenas em cursos de graduação: algoritmos de busca e ordenação e estruturas de dados e 
grafos. Tais temas são de grande relevância acadêmica para os alunos do Curso Técnico 
Integrado em Informática por desenvolverem o pensar algorítmico, essencial para a 
programação. 
 
Objetivos: 
Competições de programação se mostram como um excelente motivador para este estudo, pois 
os problemas a serem resolvidos são geralmente inéditos, e com um nível de dificuldade muito 
além do abordado na sala de aula no nível técnico. Assim, com um conhecimento mais 
aprofundado em algoritmos, os alunos seriam capazes de participar de uma competição deste 
nível. A Equipe participou, pela primeira vez, da Etapa Local das Olimpíadas Brasileiras de 
Informática, que contará ainda com outras etapas ao longo do ano. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se através deste trabalho que os alunos envolvidos aprimorarem de maneira significativa 
sua capacidade de resolver problemas através de algoritmos, além da habilidade de programar 
estes algoritmos utilizando linguagens de programação. Outro objetivo é que os alunos tenham 
condições de participarem de competições de programação, ainda que não alcancem prêmios e 
títulos. Por último, um efeito desejado é que os alunos se interessem em seguir carreira na área 
de conhecimento de Ciência da Computação. 
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