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Modalidade Teórica - Cronograma

Data

Atividade

Até 31/Out

Prazo máximo para inscrição/alteração de participantes
no Sistema Olimpo

08/Dez

Disponibilização para impressão dos arquivos de provas e
folhas de resposta no Sistema Olimpo - Fase I

09 a 11/Dez

Aplicação das provas pelo professor responsável - Fase I

12/Dez

Divulgação dos gabaritos no Sistema Olimpo - Fase I

Até 28/Dez

Registro manual das notas no Sistema Olimpo Fase I - Níveis 0, 1, 2 e 3

Até 28/Dez

Submissão digitalizada das folhas de resposta no Sistema
Olimpo - Fase I - Níveis 4 e 5

Até 28/Dez

Submissão digitalizada das Listas de Presença no Sistema
Olimpo - Fase I

Até 28/Dez
Até 28/Dez

Submissão digitalizada no Sistema Olimpo das provas
que obtiveram as três melhores notas em cada nível na escola
Confirmação de dados de nome, endereço e CNPJ da
instituição no Sistema Olimpo para envio de medalhas e
emissão de certificados
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Aos Professores e Tutores

A data da aplicação da prova teórica da OBR se aproxima e este documento visa
fornecer informações necessárias para que ela seja aplicada corretamente aos seus
alunos.
A aplicação e correção das provas na Fase 1 é de responsabilidade do professor/tutor que se registrou no Sistema Olimpo e inscreveu estudantes na Modalidade
Teórica. O professor/tutor pode organizar uma equipe para auxiliá-lo na tarefa de aplicação e correção, desde que assegure que todos os envolvidos tenham conhecimento
de suas responsabilidades nesta atividade.
A aplicação das provas devem ocorrer DE FORMA PRESENCIAL seguindo todos os protocolos de segurança indicados pelas autoridades sanitárias locais. No
entanto, caso a realidade do local frente à pandemia impeça o encontro presencial
com os alunos para realização da prova, esta poderá ser realizada de forma REMOTA
SÍNCRONA (professor/tutor em vídeo chamada com os alunos durante a aplicação
da prova), devendo o professor encaminhar um e-mail à teorica@obr.org.br comunicando. Caso seja realizada de forma remota síncrona o professor pode escolher a
melhor forma para distribuição da prova, seja através de impressão ou utilização de
arquivos PDF.
As provas para os diferentes níveis são disponibilizadas pela OBR, via Sistema
Olimpo, no perfil do professor/tutor responsável, em formato PDF, alguns dias antes
de sua aplicação para que sejam impressas/distribuídas e aplicadas aos estudantes.
O professor/tutor responsável e a instituição devem ter pleno conhecimento das atribuições e procedimentos descritos detalhadamente neste manual.
IMPORTANTE: O objetivo da OBR é fomentar a robótica no país, ajudar nossas
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crianças e jovens a terem um futuro melhor e um país mais desenvolvido. Portanto,
tome todas as providências para garantir que o aluno, e apenas o aluno, responda
a prova. De forma análoga, seja ético e correto na correção das provas. Só assim
poderemos garantir a lisura da OBR para que ela continue existindo e gerando um
novo futuro do qual possamos nos orgulhar. Toda e qualquer ação que comprometa a
lisura da OBR acarretará na anulação das notas dos alunos participantes associados
à escola.
As provas deverão ocorrer, nacionalmente nos dias:
Níveis 0, 1 e 2

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Níveis 3 e 4

Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020

Nível 5

Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020

As provas não poderão ser aplicadas em outro dia, sob pena da escola ter as
notas de todos os seus alunos anuladas.
A aplicação e correção das provas é de responsabilidade do professor que realizou o cadastro no SISTEMA OLIMPO e elencou os alunos que irão fazer a prova.
NENHUM aluno não inscrito na OBR poderá realizar a prova. Verifique se todos foram
inscritos até o dia 31/10/2020.
A verificação dos inscritos poderá ser realizada através do SISTEMA OLIMPO.
Para verificar, acesse o sistema através da página principal: sistemaolimpo.org.

O relatório de inscritos, encontra-se na área de gerenciamento de inscrições da
OBR TE - Olimpíada Brasileira de Robótica - TEÓRICA - 2020. Para acessar o relatório, verifique as etapas descritas a seguir:

Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Acesse o menu "Minhas participações”.

• Clique em "Gerenciar Inscrições”.

• Clique em "Relatório Inscrições”.

Olimpíada Brasileira de Robótica

8

Modalidade Teórica

Prova Teórica – Fase I

• Clique em "Relatório Alunos na Modalidade Teórica e Lista de Presença”.

• Um relatório será gerado como o exemplo a seguir. Verifique se todos os alunos
participantes encontram-se inscritos com modalidade atribuída. Este relatório
deverá ser utilizado como Lista de Presença na prova da Modalidade Teórica.

ATENÇÃO: Somente alunos inscritos na Modalidade Teórica no SISTEMA OLIMPO até a data limite poderão ter suas notas inseridas no sistema posteriormente.
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES POSTERIORES, mesmo de estudantes
que fizeram a prova sem possuir cadastro no sistema.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Instruções

1o Passo - Preparação:
• Reserve uma sala ou um amplo espaço com mesas e cadeiras para os alunos
realizarem a prova, em sua escola, nos dias estabelecidos para cada nível, respeitando todas as normas de segurança estabelecidas em seu município devido
a pandemia do novo corona vírus. Caso não seja possível realização de forma
presencial, reserve uma sala de vídeo conferência e envie o link para seus alunos.
• Reserve um horário único para os alunos que irão fazer prova do mesmo nível
(0, 1, 2, 3, 4 ou 5).
• Certifique-se de ter disponível uma impressora para impressão das provas.
• Obtenha a lista de presença dos inscritos no SISTEMA OLIMPO através do documento gerado no Relatório de Inscritos.
2o Passo - Impressão das provas:
• A partir do dia 08/Dez, terça-feira, pela manhã, as provas de todos os níveis estarão disponíveis no SISTEMA OLIMPO, no menu "Meus documentos” » "Provas”.
O professor, com o seu login cadastrado no SISTEMA, deverá baixar as provas
dos níveis em que irá aplicar a prova (arquivos em formato PDF), imprimir, e
guardar com segurança para distribuí-las aos alunos no dia da prova.
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• O professor com aluno(s) cadastrado(s) nos níveis 4 e 5 deverá imprimir também
a "FOLHA DE RESPOSTA”, disponível através do menu "Minhas Avaliações”, botão "avaliações”. Mais detalhes na seção "Níveis 4 e 5 - Correção Automática”
deste manual.
– As FOLHAS DE RESPOSTA são nominais e codificadas, portanto, não se
deve tirar cópias de uma única "FOLHA DE RESPOSTA” para todos os alunos. A "FOLHA DE RESPOSTA” é individual.
– Verifique se os nomes nas FOLHAS DE RESPOSTA correspondem com sua
lista de presença. Qualquer problema, contate a organização com urgência
pelo e-mail teorica@obr.org.br.
– Ao realizar a impressão verifique se as folhas de resposta estão com a
marca de referência (uma círculo preto) nas quatro pontas da página.
3o Passo - Dia da prova
• Distribua as provas aos alunos. As provas possuem duração e complexidades
diferentes conforme o nível.
• Para os alunos de Nível 4 e 5, distribua também as FOLHAS DE RESPOSTA.
Oriente os alunos para que verifiquem se receberam a FOLHA DE RESPOSTA
com o nome correto.
• Os alunos devem marcar as respostas a caneta, mantendo suas anotações a
lápis (exceção apenas para os níveis 0 e 1).
• Os alunos de Nível 4 e 5 devem marcar as respostas na FOLHA DE RESPOSTA
a caneta, preenchendo toda a área do quadrado correspondente à(s) alternativa(s) selecionada(s), sem ultrapassar as bordas. Não deve haver rasuras em
nenhuma região da FOLHA de RESPOSTA. A PROVA pode receber anotações
livremente.
• Mantenha a ordem no local. Use fiscais se for necessário. Garanta que somente
o conhecimento do aluno esteja sendo utilizado para responder a prova.
• Uma tolerância de 20 minutos pode ser aplicada para alunos que chegarem ao
local da prova com atraso. Nenhum aluno pode entrar na sala ou na videochamada depois de um aluno ter concluído a prova.
Olimpíada Brasileira de Robótica

11

Modalidade Teórica

Prova Teórica – Fase I

• A versão digital será disponibilizada no site da OBR na semana posterior a da
aplicação.
4o Passo - Correção das provas
• Após o tempo de duração da prova, recolha as provas para que você possa,
nos dias seguintes, corrigi-las. O tempo de prova é definido por nível e está
explicitado na capa de cada prova.
• Os gabaritos serão disponibilizados no dia 12/12/2020 no Sistema Olimpo.
• Até o dia 15/12/2020 poderão ser interpostos recursos contra os gabaritos divulgados através do e-mail teorica@obr.org.br
• Níveis 0, 1, 2 e 3: Com base no gabarito, corrija todas as provas e contabilize a
nota de seus alunos.
• Níveis 4 e 5: As FOLHAS DE RESPOSTA serão corrigidas através do sistema
de correção automática. Mais detalhes na seção "Níveis 4 e 5 - Correção Automática” deste manual.
5o Passo - Cadastro das notas no sistema
• Níveis 0, 1, 2 e 3: Após corrigir todas as provas, acesse o SISTEMA OLIMPO
e cadastre as notas dos alunos até o dia 28/12/2020. Mais detalhes na seção
"Níveis 0, 1, 2 e 3 - Cadastro de Notas” deste manual.
• Alunos que não foram inscritos no SISTEMA OLIMPO na Modalidade Teórica
não poderão ter suas notas cadastradas.
• Para alunos ausentes, deixe o campo de nota em branco. NÃO cadastre nenhuma nota para alunos ausentes, nem coloque nota 0.
• Alunos do Nível 5 com notas cadastradas fora do prazo, por qualquer motivo, não
serão considerados aptos no processo classificatório para a FASE II.
6o Passo - Envio das provas e lista de presença à OBR
• Digitalize as provas que obtiveram as três melhores notas em cada nível em sua
escola. No caso de empate, para cada nível, agrupe as provas com mesma nota
em um único arquivo no formato PDF com tamanho máximo de 20MB.
• Digitalize as Listas de Presença de todos os níveis aplicados agrupadas em um
único arquivo PDF.
• Submeta os arquivos digitalizados no SISTEMA OLIMPO, acessando o menu
"Minhas avaliações” e clicando no botão "avaliações”.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Selecione "Inclusão Documentos”.

• Selecione o(s) arquivo(s) na(s) respectiva(s) categorias e envie.

• As medalhas serão distribuídas de acordo com as notas cadastradas no sistema
e o encaminhamento do material.
ATENÇÃO: Caso a OBR não receba o material indicado no prazo previsto, o registro do estudante será, infelizmente, desconsiderado pela Olimpíada.
7o Passo - Confirmação do endereço da escola
• Verifique o endereço da escola cadastrada no SISTEMA OLIMPO acessando o
menu "Meus Dados” » "Minhas Instituições”.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Selecione a instituição que deseja verificar o endereço cadastrado.

• Verifique os dados cadastrados.

• Caso o dados da instituição estejam incorretos, solicite a alteração, com urgência, enviando um e-mail para a organização da OBR (organizacao@obr.org.br )
com os dados completos da instituição, indicando quais informações deseja que
sejam alteradas e aguarde a confirmação da alteração.
ATENÇÃO: A OBR compromete-se com o primeiro envio das medalhas. Caso o
mesmo retorne devido a inconsistências no endereço de entrega, os custos do
reenvio ficarão a cargo da escola e/ou do professor responsável.

Olimpíada Brasileira de Robótica

14

Níveis 0, 1, 2 e 3 - Cadastro de Notas

O professor deverá cadastrar as notas dos alunos no
SISTEMA OLIMPO até o dia 28/12/2020.

• Acesse o SISTEMA OLIMPO.
• Acesse o menu "Minhas Avaliações”. Clique no botão "avaliações”.
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• Selecione um "Nível” e clique em "listar”.

• Verifique os alunos cadastrados e clique em "editar”.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Cadastre a nota de cada aluno individualmente:
– A notas deve ser um valor inteiro de 0 a 100;
– Deixe em branco o quadro da nota de alunos ausentes;
– Para excluir o registro de uma nota, deixe o quadro em branco.
– Observe que podem haver mais de uma aba com as listagens dos alunos
para cadastro de notas
• Clique em "salvar”.

• Repita este procedimento para todos os níveis 0, 1, 2 e 3.
ATENÇÃO: A aplicação, correção e cadastro de notas dentro do prazo-limite (até o
dia (28/12/2020)) das provas é de responsabilidade do professor/tutor que se registrou
no Sistema Olimpo e inscreveu os estudantes na Olimpíada Brasileira de Robótica TEÓRICA - 2020.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Níveis 4 e 5 - Correção Automática

O professor deverá submeter as FOLHAS DE RESPOSTA
digitalizadas no SISTEMA OLIMPO até o dia 28/12/2020
para atribuição automática de notas.
Folhas de Resposta
• A FOLHA DE RESPOSTA é individual, nominal e codificada, e deve ser impressa
através do arquivo disponibilizado no Sistema OLIMPO.
1. Acesse o SISTEMA OLIMPO.
2. Acesse o menu "Minhas Avaliações”. Clique no botão "avaliações”.
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3. Selecione o arquivo que deseja descarregar para conferência ou impressão.

Correção Automática
• Após a aplicação das provas, digitalize as FOLHAS DE RESPOSTA em formato
.JPG ou .PDF. Exemplos ao final desta seção.
– Atenção à qualidade da digitalização. Sugere-se fortemente a utilização de
um scanner, caso não tenha acesso indicamos que a correção seja feita de
forma manual da mesma forma que nos níveis 0, 1, 2 e 3. Não é aconselhável a utilização de celulares ou máquinas fotográficas devido às distorções
provocadas na imagem.
– Os pontos presentes nos quatro cantos da FOLHA DE RESPOSTA são marcadores utilizados no processo de correção. Certifique-se de que eles estão perfeitamente aparentes na imagem digitalizada. Caso haja distorção
na imagem, rasura ou falta de um desses pontos em seu arquivo, o procedimento de correção automática apresentará erros.
– O código de barras presente na área superior da FOLHA DE RESPOSTA
identifica o aluno. Certifique-se de que esse código esteja perfeitamente
aparente e sem rasuras na imagem digitalizada.
• As FOLHAS DE RESPOSTA podem ser enviadas separadamente ou agrupadas
e enviadas em um único arquivo (.ZIP ou .RAR), sendo um arquivo .JPG por
folha de resposta. O tamanho de cada arquivo enviado não poderá ultrapassar
50 MB.
Olimpíada Brasileira de Robótica
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• As FOLHAS DE RESPOSTA digitalizadas em formato .PDF poderão ser enviadas em um único arquivo com tamanho máximo de 50 MB.
• Note que as gráficas, máquinas de xerox ou casas de fotocópias têm equipamentos que podem digitalizar automaticamente centenas de folhas de papel avulsas.
Assim, basta juntar todas FOLHAS DE RESPOSTA e digitalizá-las em uma máquina que possua um alimentador automático.
• Submeta as FOLHAS DE RESPOSTA digitalizadas no SISTEMA OLIMPO:
1. Acesse o SISTEMA OLIMPO.
2. Acesse o menu "Minhas Avaliações”. Clique no botão "avaliações”.

3. Na seção "Correção automática (Níveis 4 e 5)”, escolha qual o Nível correspondente as FOLHAS DE RESPOSTA que deseja enviar.
4. Selecione o arquivo a ser enviado através do botão "Escolher arquivo".
5. Clique em "Enviar arquivos”.

6. Aguarde alguns minutos para o processamento das notas e atualização do
sistema. Você poderá acompanhar o processo de correção acessando o
link disponível.
7. Quando o processamento das FOLHAS DE RESPOSTA terminar, as notas
aparecerão automaticamente na mesma tela.
8. O sistema exibirá um link para acesso às FOLHAS DE RESPOSTA digitalizadas e enviadas, com as marcações de respostas corretas feitas automaticamente.
Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Verifique visualmente cada imagem processada com a FOLHA DE RESPOSTA
original. Caso haja algum erro do sistema automático na identificação da resposta marcada por algum aluno, atualize manualmente a nota do aluno. Maiores
detalhes na seção "Níveis 0, 1, 2 e 3 - Cadastro de Notas” deste manual.
– A variação de notas é de números inteiros de 0 a 100;
– Deixe em branco o quadro da nota de alunos ausentes;
– Para excluir o registro de uma nota, deixe o quadro em branco.
• Clique no botão "salvar” após finalizar o registro ou ajuste das notas.
• Repita estes procedimentos para cada arquivo a ser enviado.
ATENÇÃO: A aplicação e correção das provas é de responsabilidade do professor/tutor que se registrou no Sistema Olimpo e inscreveu os estudantes na Modalidade Teórica, incluindo conferir e alterar, se necessário, os resultados da correção
automática no Sistema Olimpo dentro do prazo-limite.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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EXEMPLO DE FOLHA DE RESPOSTA DIGITALIZADA CORRETAMENTE

Olimpíada Brasileira de Robótica
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EXEMPLO DE FOLHA DE RESPOSTA DIGITALIZADA INCORRETAMENTE

Olimpíada Brasileira de Robótica
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EXEMPLO DE FOLHA DE RESPOSTA DIGITALIZADA INCORRETAMENTE
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EXEMPLO DE FOLHA DE RESPOSTA DIGITALIZADA INCORRETAMENTE

Olimpíada Brasileira de Robótica
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EXEMPLO DE FOLHA DE RESPOSTA DIGITALIZADA PREENCHIDA
INCORRETAMENTE - RASURADA

IMPORTANTE: O objetivo da OBR é fomentar a robótica no país, ajudar nossas crianças e jovens a terem um futuro melhor e um país mais desenvolvido. Portanto, tome
todas as providências para garantir que o aluno, e apenas o aluno, tenha respondido
a prova. De forma análoga, seja ético e correto na correção das provas. Só assim
poderemos garantir a lisura da OBR para que ela continue existindo e gerando um
novo futuro do qual possamos nos orgulhar.
Olimpíada Brasileira de Robótica
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