Niterói, 01 de fevereiro de 2021

Prezados(as) Senhores(as),
Convidamos a Comunidade escolar a participar da IV Edição da Olimpíada Brasileira de Cartografia, um projeto
coordenado pelo Laboratório de Cartografia, do Instituto de Geociências, da Universidade Federal Fluminense em
parceria com as Universidades: UFPR, UFRJ, UFMS, UFRRJ, UERJ, ELTE, secretarias de educação (RJ) e com
apoio do CNPq/MCTI.
A Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC) tem como objetivos principais estimular, na escola, o interesse
pelas Ciências, especialmente pela Cartografia; contribuir com o conhecimento e com ferramentas para o ensino
dinâmico e participativo em áreas que abrangem o conteúdo cartográfico, prover a socialização de professores e
alunos através de atividades em equipe e fomentar a formação de recursos humanos para atuação nas áreas de
Cartografia e das Geotecnologias.
A OBRAC tem abrangência nacional e é voltada para alunos do Ensino Médio e 9o ano do ensino fundamental
(com idades entre 13 e 19 anos), das escolas da rede pública e privada. O website da OBRAC tem acesso
em: www.olimpiadadecartografia.uff.br. Cada escola participante deverá formar uma equipe, de 4 alunos e um
professor, o técnico da equipe.
A IV OBRAC será executada em 3 etapas e 5 fases conforme o Regulamento do evento disponível no website
(http://olimpiadadecartografia.uff.br/obrac-2021/), juntamente com o cronograma das atividades. as Etapas serão
realizadas por meio da plataforma de ensino à distância Moodle. Haverá dois tipos de testes: teórico (Etapa I: Fases
1 e 2) e prático (Etapa II: Fases 1 e 2). A pontuação na Etapa I consistirá do número de respostas corretas e do tempo
para a realização do teste, estas serão fases eliminatórias. Na Etapa II, serão produzidos vídeos sobre as atividades a
serem desenvolvidas, os vídeos deverão demonstrar o envolvimento das equipes nas atividades propostas. As três
equipes com os melhores desempenhos na Etapa II, participarão da Etapa III (Final), no Rio de Janeiro. A Prova
presencial será uma Corrida de Orientação. A soma das notas das Etapas II e III determinará a Equipe campeã da IV
OBRAC. As despesas da viagem para o Rio de Janeiro serão custeadas pelo Projeto OBRAC 2021.
Vale ressaltar que uma olimpíada é um desafio, e desafios são estímulos no processo de ensino e aprendizagem, a
OBRAC tem uma contribuição significativa na construção de atividades para a promoção e enriquecimento

do conhecimento geoespacial na comunidade escolar, e ao mesmo tempo na relação entre alunos e
professores, que juntos são convidados a participar de uma aventura no mundo dos mapas.
A OBRAC estabelece uma relação de proximidade com todos os participantes, mesmo à distância, pois o
que nos une é o interesse pela ciência da representação espacial e toda a gama de possibilidades que ela
nos proporciona nos diversos temas relativos a sociedade e a natureza e na ação cidadã.
O site será o meio de divulgação do evento e para a realização das inscrições, que estarão abertas de 15 de março a
21 de maio de 2021.
Desde já agradeço a atenção e aproveito a oportunidade para apresentar votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Angelica C. Di Maio
Universidade Federal Fluminense
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