
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

31º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – MCTI, MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO – MEC, E A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO
NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA –
IMPA-OS, NA FORMA ABAIXO:
 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÕES – MCTI, com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
01.263.896/0018-2, neste ato representado pelo Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovações substituto,  LEONIDAS DE ARAÚJO MEDEIROS JÚNIOR,
nomeado por Decreto Presidencial de 22 de outubro de 2020, publicado no DOU
de 23 de outubro de 2020 - Edição 204, Seção 2, página 1, portador do RG nº
372.974, expedido pelo COMAER/MINISTÉRIO DA DEFESA, CPF nº 040.971.358-99,
residente e domiciliado em Brasília/DF, doravante denominado simplesmente
ÓRGÃO SUPERVISOR, e tendo como interveniente o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO –
MEC, neste ato representado por seu titular, Ministro de Estado da
Educação, MILTON RIBEIRO , portador da carteira de identidade nº 7.589.100
SSP/SP, expedida  14 de julho de 2017, inscrito no CPF/MF nº 927.074.678-
04, nomeado pelo Decreto Presidencial s/n de 10 de julho de 2020, publicado no
Diário da União nº 131-A, Seção 2e - Extra, página 1, de 10 de julho de
2020, doravante denominado simplesmente  INTERVENIENTE, com a ASSOCIAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA-OS, associação
civil qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 3.605 de 20/09/2000,
complementado pelo Decreto n° 3.073, de 27 de dezembro de 2000, registrada no
Cartório de registro Civil de Pessoa Jurídica sob a matrícula nº 177819 do Livro nº
A-43, datada de 21/08/2000, com sede na Estrada Dona Castorina nº 110, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 22460-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.447.568/0001-43,
doravante denominada IMPA-OS, neste ato representada por seu Diretor
Geral, MARCELO MIRANDA VIANA DA SILVA, portador da carteira de identidade
nº 081.801.417, expedida pelo IFP/RJ em 19/09/1986, inscrito no CPF/MF sob o nº
994.234.487-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com
fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, resolvem firmar o presente
TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO celebrado entre as presentes partes
em 27 de maio de 2010, o que fazem mediante as condições constantes das
cláusulas que a seguir se outorgam e aceitam, mutuamente, nos seguintes
termos:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FINALIDADE
O presente Termo Aditivo tem por objetivo repassar recursos

financeiros ao IMPA-OS, no exercício de 2020, para a continuidade do fomento e
aplicação em suas atividades de pesquisa, difusão do conhecimento matemático,
capacitação científica, desenvolvimento tecnológico e melhoria do ensino na área
da Matemática, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula
Segunda do Contrato de Gestão firmado entre as partes.
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SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integra o presente instrumento,
independente de transcrição, o Programa de Trabalho, assim compreendido:

Anexo I – Quadro de Indicadores e Metas 2020 (6258825);
Anexo I Complemento - Notas Explicativas sobre Indicadores e Metas

2020(6258826);
Anexo II – Plano de Ação das Atividades 2020 – MEC (6258827);
Anexo III – Plano de Ação Estimativa de Custo Detalhado –

MEC (6258828), e
Anexo IV - Cronograma de Desembolso – MEC 2020 (6258830).
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo o

MEC, na condição de INTERVENIENTE, repassará ao IMPA-OS, no exercício de
2020, recursos financeiros no montante de R$ 8.901.716,00 (oito milhões,
novecentos e um mil e setecentos e dezesseis reais),  à conta do Programa de
Trabalho nº 12.571.0032.212H.0001 – Pesquisa e Desenvolvimento nas
Organizações Sociais – Nacional, PO 0001 – Pesquisa, Desenvolvimento e
Disseminação da Matemática na Associação Instituto Nacional de Matemática Pura
e Aplicada – IMPA/OS, conforme Notas de Empenho nº 2020NE000623;  nº
2020NE000624 e nº 2020NE000626.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PUBLICIDADE
O presente instrumento será publicado no prazo legal pelo ÓRGÃO

SUPERVISOR, em forma de extrato, no Diário Oficial da União, em sua íntegra e no
sítio que mantém na internet.

 
CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato de

Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

 
Brasília – DF,      de                     de 2020.

 

LEONIDAS DE ARAÚJO MEDEIROS JÚNIOR
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações Substituto

 
 
 

MILTON RIBEIRO
Ministro de Estado da Educação

 
 
 

MARCELO VIANA
Diretor Geral da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
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Documento assinado eletronicamente por Leonidas de Araújo Medeiros
Júnior, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações
substituto, em 31/12/2020, às 12:20 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MILTON RIBEIRO (E), Usuário
Externo, em 31/12/2020, às 13:40 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo miranda viana da silva
(E), Usuário Externo, em 31/12/2020, às 13:45 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
6296848 e o código CRC 9C8937DE.

Não Possui.

Referência: Processo nº 01200.001572/2010-01 SEI nº 6296848

Termo Aditivo 31º (6296848)         SEI 01200.001572/2010-01 / pg. 3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Estrada Dona Castorina, 110 Jardim Botânico - CEP 22460-320 Rio de Janeiro, RJ - Brasil Phone: +55 21 2529-5000
www.impa.br

               
31º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão IMPA/MCTI/MEC

Nº do Processo: 01200.001572/2010-01
Anexo I - Quadro de Metas e Indicadores 2020

INDICADORES

DESCRIÇÃO UNI PESO 2020

Efetividade

1) Número de artigos publicados no ano em revistas de 

circulação internacional e alto padrão, com corpo de 

pareceristas.  

U 3 82

Efetividade

2) Número médio de artigos publicados no ano por cada 

pesquisador em revistas de circulação internacional e alto 

padrão científico, com corpo de pareceristas.

U 3 1,8

Efetividade
3) Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do 

CNPq.
% 3 80

Eficácia
4) Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e 

estrangeiros. (**)
U 2 --

Eficácia
5) Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-

doutorado. (**)
U 2 --

Eficácia 6) Número de reuniões científicas do IMPA. (**) U 2 --

Eficiência

7) Índice de sucesso do doutorado - programa de 4 anos: 

(quantidade de títulos concedidos a bolsistas nos 4 últimos anos, 

multiplicado por 48 e dividido pelo número de meses de bolsas 

concedidas nos quatro anos precedentes à obtenção do grau).

% 3 85

Eficiência

8) Índice de sucesso do mestrado - programa de 2 anos: 

(quantidade de títulos concedidos a bolsistas nos 2 últimos anos, 

multiplicado por 24 e dividido pelo número de meses de bolsas 

concedidas nos dois anos precedentes à obtenção do grau).

% 2 85

Eficácia
9) Número de doutores formados anualmente; média dos 

últimos quatro anos.
U 3 14

Eficácia
10) Número de participantes do Colóquio Brasileiro de 

Matemática (realizado nos anos ímpares).
U 1 --

Eficácia

11) Número de publicações técnicas e protótipos resultantes de 

desenvolvimento de softwares, uso de novas tecnologias ou de 

aplicações tecnológicas.

U 1 5

Eficácia
12) Número de estagiários e bolsistas em treinamento técnico 

nos  laboratórios 
U 2 5

Eficácia
13) Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-

graduação).
U 2 10

Eficácia
14) Número de livros e assinaturas de revistas incorporadas ao 

acervo bibliográfico do IMPA.
U 1 600

Efetividade 15) Nota da CAPES (avaliação a cada quatro anos). U 2 7

Efetividade
16) Número de projetos de pesquisa e convênios de 

cooperação, vigentes e aprovados por concorrência ou mérito.
U 2 50

Eficácia 17) Número de alunos inscritos na  OBMEP. 
U 

MI
2 17

Efetividade
18) Número de acessos (login) ao Portal da Matemática 

localizado em: matematica.obmep.org.br.
U 2 700.000

* Indicadores não considerados em 2020 devido à crise do Coronavírus.

(1) % = Porcentagem; U = Unidade

MACROPROCESSO TIPO

METAS/ANO

PESQUISA

INTERCÂMBIO 
CIENTÍFICO

DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO

INFORMAÇÃO 
CIENTÍFICA

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

DISSEMINAÇÃO DA 
MATEMÁTICA

ENSINO
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ANEXO I COMPLEMENTO

31º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO IMPA – MCTI E MEC

Nº do Processo: 01200.001572/2010-01

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE INDICADORES E METAS  -  2020

A escolha e definição dos indicadores e metas busca abranger o espectro de atividades
do  IMPA  nas  suas  diversas  vertentes,  em  termos  de  eficácia  da  atuação,
economicidade no uso dos recursos e efetividade na persecução dos objetivos. Trata-
se  de  um  processo  dinâmico,  que  tem  conduzido  a  graduais  refinamentos  das
formulações dos indicadores, visando adequá-los a uma visão ampla da atuação do
IMPA.  São  considerados  atualmente  18  indicadores,  distribuídos  em  7  macro
processos.

Macro Processo Pesquisa

Indicador  1- Número  de  artigos  publicados  no  ano  em  revistas  de  circulação
internacional e alto padrão, com corpo de pareceristas.

Este é o indicador primário da produção da pesquisa. Corresponde ao número total de
artigos originais de pesquisa publicados a cada ano pelo corpo de pesquisadores em
revistas de circulação internacional e alto padrão científico.  Vêm sendo fornecidos
dados complementares comparativos (número médio de artigos por pesquisador por
ano,  calculados  a  partir  da base de dados MathSciNet  da American Mathematical
Society)  que comprovam que os  resultados  alcançados  colocam o IMPA entre  as
melhores instituições internacionais na área.

Indicador 2-  Número médio de artigos publicados no ano por cada pesquisador em
revistas  de  circulação  internacional  e  alto  padrão  científico,  com  corpo  de
pareceristas.

Este indicador contém a média dos artigos publicados pelos pesquisadores do IMPA
no ano, com o objetivo de estabelecer uma comparação da produção científica com
outras instituições brasileiras e estrangeiras. 
Para  cada  pesquisador  do  corpo  científico  do  IMPA é  determinado  o  número  de
artigos de pesquisa publicados no ano em revistas de circulação internacional e alto
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padrão científico, com corpo de pareceristas e o indicador corresponde à média dos
números obtidos dessa forma.

Indicador 3- Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq.

Este é um indicador global da qualidade da pesquisa, já que a concessão de Bolsa de
Produtividade  do  CNPq  é  uma  distinção  muito  seletiva.  Tradicionalmente  o
percentual de bolsistas de produtividade em pesquisa entre os pesquisadores do IMPA
vem até superando a meta proposta. No entanto, deve ser ressaltado que o sistema de
Bolsas  de Produtividade  tem estado contraído,  havendo grande dificuldade  para a
criação de bolsas novas. Essa dificuldade tem tornado o acesso de jovens ao sistema
pela  primeira  vez  sucessivamente  mais  difícil  a  cada  ano.  Assim,  a  desejável
contratação de jovens pesquisadores poderá conduzir a redução do percentual atual,
sem que isso signifique de uma diminuição do nível da qualidade. É claro que estes
fatos escapam à governabilidade do IMPA. Também deve ser ressaltado que a meta
de 80% de pesquisadores com Bolsa de Produtividade é excepcional, para qualquer
instituição brasileira em qualquer área.

Macro Processo Intercâmbio Científico

Indicador  4  -  Número  de  visitas-mês  ao  IMPA  de  pesquisadores  nacionais  e
estrangeiros.

Este  indicador  avalia  a  eficácia  do  programa  de  visitantes  para  promover  o
intercâmbio  científico.  O valor  indicado corresponde ao  número total  de  dias  que
pesquisadores nacionais ou estrangeiros passam no IMPA a cada ano para realização
de pesquisas conjuntas, dividido por 30 (visitas-mês). O prestígio científico alcançado
pelo IMPA faz com que este seja muito procurado para este efeito. Por outro lado,
este indicador está entre aqueles que dependem mais diretamente da disponibilidade
de recursos.

Indicador 5 - Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado.

Este é outro indicador de eficácia na promoção de intercâmbio científico. Os valores
indicados correspondem ao número total de visitas-mês a cada ano por estagiários de
pós-doutorado (período longo ou programa de pós-doutorado de Verão). Aplicam-se
os mesmos comentários que foram feitos para o indicador anterior.

Indicador 6 - Número de reuniões científicas do IMPA.
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As reuniões  científicas  organizadas  pelo  IMPA  representam  uma  contribuição  de
vulto à promoção de intercâmbio científico, já que atraem ao nosso país muitos dos
melhores especialistas internacionais e constituem importantes oportunidades para a
divulgação dos resultados alcançados pela Matemática brasileira, de que se beneficia
toda a comunidade. Também representam um apreciável esforço da parte do IMPA
em termos de recursos humanos e financeiros.

Macro Processo Ensino

Indicador 7 -  Índice de sucesso do doutorado - programa de 4 anos (quantidade de
títulos concedidos a bolsistas nos 4 últimos anos, multiplicado por 48 e dividido pelo
número de meses de bolsas concedidas nos quatro anos precedentes à obtenção do
grau).

Este é um indicador da eficiência no uso dos recursos para a formação de doutores e
mestres. De fato, ele avalia o custo médio da formação de cada doutor, em termos dos
meses de bolsa utilizadas para o efeito. A fórmula de cálculo é:

(número de graus de doutor concedidos a bolsistas nos últimos 4 anos)   *   48  
número de meses de bolsa concedidas nos últimos 4 anos

A razão de usar-se um período de 4 anos para o cálculo  é  que essa é  a  duração
máxima das bolsas de doutorado concedidas pelas principais agências de fomento.
Portanto um índice de sucesso de 100% corresponderá à situação ideal em que todos
os estudantes bolsistas concluem o doutorado após 48 meses. O fato de tomar-se uma
média  sobre 4  anos também torna  este  indicador  mais  estável,  estatisticamente,  e
portanto mais representativo.

Indicador 8 -  Índice de sucesso do mestrado - programa de 2 anos (quantidade de
títulos concedidos a bolsistas nos 2 últimos anos, multiplicado por 24 e dividido pelo
número de meses de bolsas concedidas nos dois anos precedentes à obtenção do grau).

Este é o análogo do indicador precedente para o mestrado e aplicam-se comentários
análogos. O período de cálculo é de 2 anos, por ser essa a duração máxima das bolsas
de mestrado concedidas pelas principais agências de fomento. A fórmula de cálculo é:

(número de graus de mestre concedidos a bolsistas nos últimos 2 anos)   *   24  
número de meses de bolsa concedidas nos últimos 2 anos
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Indicador 9 -  Número de doutores formados anualmente; média dos últimos quatro
anos.

Este é um indicador de eficácia na formação de jovens pesquisadores-doutores, que é
uma das principais atividades do IMPA. Foi decidido calcular o número médio de
doutores  formados  nos  últimos  4  anos  para  tornar  o  indicador  mais  estável  às
flutuações estatísticas e, portanto, mais representativo.

Indicador  10  -  Número  de  participantes  do  Colóquio  Brasileiro  de  Matemática
(realizado nos anos ímpares).

O Colóquio Brasileiro de Matemática vem sendo realizado a cada dois anos desde
1957 e tem tido um papel fundamental no desenvolvimento da Matemática no Brasil,
tanto contribuindo para divulgar a pesquisa e disseminá-la entre as novas gerações
como  ajudando  a  criar  uma  literatura  nacional  em  Matemática.  O  número  de
participantes tem vindo a crescer à medida que a própria comunidade cresce, e coloca
o Colóquio Brasileiro de Matemática entre as maiores e mais importantes reuniões do
nosso cenário científico. A meta contratada do número de participantes representa um
compromisso muito substancial do IMPA de continuar desenvolvendo este esforço em
prol do conjunto da comunidade.

Macro Processo Desenvolvimento Tecnológico

Indicador  11  -  Número   de  publicações  técnicas  e  protótipos  resultantes  de
desenvolvimento de software, uso de novas tecnologias ou de aplicações tecnológicas.

Neste  indicador  de  desenvolvimento  tecnológico  são  contados  os  protótipos  e
softwares  produzidos  no  IMPA  bem  como  os  aperfeiçoamentos  substanciais  dos
mesmos.

Indicador  12  –  Número  de  estagiários  e  bolsistas  em  treinamento  técnico  nos
laboratórios.

Este  indicador  se  caracteriza  por  envolver  modelagem  e  análise  matemática,
desenvolvimento  de  métodos  numéricos  e  software,  sua  implementação
computacional  em  clusters  e  supercomputadores,  e  uso  extensivo  do  software
desenvolvido pelo IMPA.
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Macro Processo Informação Científica

Indicador 13 - Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação).

Este indicador corresponde ao número total de novos títulos de livros publicados a
cada ano. Ele avalia o desempenho do IMPA na produção de textos matemáticos em
todos os níveis, contribuindo para a melhoria do ensino e a disseminação da cultura
matemática em toda a sociedade.

Indicador 14 -  Número de livros e assinaturas  de revistas incorporados ao acervo
bibliográfico do IMPA.

É indicador do contribuição do IMPA para permitir o acesso da comunidade científica
e universitária a literatura matemática, nacional ou internacional. É contado o número
total  de  volumes  (livros  ou  periódicos)  incorporados  anualmente  ao  acervo  da
Biblioteca, cuja utilização é facultada ao conjunto da comunidade.

Macro Processo Desenvolvimento Institucional

Indicador 15 - Nota da CAPES (avaliação a cada quatro anos).

A classificação da CAPES dos programas de pós-graduação é revista a cada quatro
anos baseada em diversos indicadores abrangentes de produção científica e sucesso
acadêmico.  Desde  que  foi  criado o  sistema de  avaliação  o  IMPA vem obtendo a
classificação máxima, que atualmente se traduz pelo conceito 7.

Indicador 16 - Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação, vigentes
e aprovados por concorrência ou mérito.

Trata-se de um indicador de efetividade no desenvolvimento institucional que também
avalia  a  capacidade  para  desenvolver  colaborações  e  parcerias.  São  contados  os
projetos  de  desenvolvimento  científico  ou  tecnológico  em  curso,  financiados  por
instituições públicas ou privadas através de concorrência ou mérito.
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Macro Processo Disseminação da Matemática

Indicador 17 - Número de alunos inscritos OBMEP. 

Este  é  um  indicador  de  eficácia,  com  foco  na  disseminação  da  matemática.
Corresponde ao número total de inscrições feitas pelos alunos das escolas públicas em
todo território nacional.

Indicador 18  – Número de acessos (login) ao portal da matemática localizado em:
matematica.obmep.org.br. 

Este indicador mede o acesso efetivo aos vídeos produzidos no Portal da Matemática
da OBMEP.
O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores do país videoaulas de
matemática que cobrem o currículo do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do
ensino médio, e está disponível no site: matematica.obmep.org.br.
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31º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO

Nº do Processo: 01200.001572/2010-01

ANEXO III - PLANO DE AÇÃO 

ESTIMATIVA DE CUSTO DETALHADO

Desde  a  sua  qualificaça�o  como  Organizaça�o  Social,  no  ano  2000,  o  IMPA  ja�
assinou  dois  contratos  de  gesta�o  com  o  Ministe�rio  da  Cie"ncia,  Tecnologia,
Inovaço� es e Comunicaço� es nos perí�odos: 2001-2010 e 2010-2020.

A excele"ncia acade"mica da instituiça�o, a sua comprovada efica� cia no desempenho
de suas atividades e a conjuntura excepcional de oportunidades que se abrem
perante  o  IMPA,  nos  levam  agora  a  apresentar  ao  Ministe�rio  da  Cie"ncia,
Tecnologia e Inovaço� es– MCTI e ao Ministe�rio da Educaça�o – MEC a proposta de
novas  atividades  e  de  expansa�o  fí�sica  do  IMPA,  com  o  potencial  de  alçar  a
Instituiça�o a um novo patamar de reconhecimento internacional e de aumentar
de modo determinante a sua capacidade para influenciar o desenvolvimento da
Matema� tica,  em  todos  os  seus  aspectos,  no  paí�s  e  na  regia�o,  por  meio  das
seguintes iniciativas principais.

Disseminaça� o da Matema� tica

Ale�m do excelente desempenho do IMPA na pesquisa matema� tica, destacam-se 
tambe�m as iniciativas destinadas a disseminar a Matema� tica.

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Escolas
Públicas + Privadas) – OBMEP

A Olimpí�ada Brasileira de Matema� tica das Escolas  Pu� blicas  (OBMEP) e�
uma  atividade  realizada  pelo  IMPA,  voltada  para  alunos  do  6º  ao  9º  ano  do
Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Me�dio. Promovida com recursos do
MEC e do MCTI e apoiada pela Sociedade Brasileira de Matema� tica, a OBMEP foi
criada em 2005 com o objetivo de estimular o estudo da matema� tica nas escolas
pu� blicas e de identificar talentos.  A primeira ediça�o da OBMEP envolveu 10,5
milho� es  de  alunos  de  31  mil  escolas,  localizadas  em  93,5%  dos  municí�pios
brasileiros.  Ate�  2016,  o  alcance da Olimpí�ada ja�  atingia  quase 18 milho� es  de
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alunos em mais de 47 mil escolas pu� blicas. Em 2018, a participaça�o chegou ao
nu� mero  de  18.237.996  alunos  em  54.498  escolas  (48.972  pu� blicas  e
5.526privadas).

A OBMEP e�  uma atividade que ja�  se solidificou nos meios educacionais, por sua
qualidade,  seja  na  forma  de  provas  interessantes  e  desafiadoras,  seja  pelos
demais programas que promove, como os de Iniciaça�o Cientí�fica e a formaça�o de
professores, dentre outros.

Ale�m da Olimpí�ada, a OBMEP disponibiliza em sua pa�gina material dida� tico de
qualidade, com o objetivo de estimular e contribuir com a educaça�o ba� sica do
paí�s.  Sa�o  apostilas,  bancos  de  questo� es,  soluço� es  das  provas  das  ediço� es
anteriores, assim como ví�deo-aulas de matema� tica que cobrem o currí�culo do 6º
ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Me�dio.

A abrange"ncia e capilaridade nacional do projeto sa�o evidentes, na medida em
que  alcança  quase  a  totalidade  dos  municí�pios  brasileiros,  99%.  Na presente
ediça�o,  foram inscritos  mais  de  18  milho� es  de  alunos  provenientes  de  5.545
municí�pios diferentes no Brasil. Esse alcance reflete na vida escolar de pequenos
municí�pios, estimulando o desenvolvimento do estudo da matema� tica conforme
ja�  demonstrado em estudos feitos sobre a OBMEP, disponí�veis na pa�gina http://
www.obmep.org.br/estudos.htm.

O para�grafo seguinte foi extraí�do do Relato� rio do Tribunal de Contas da Unia�o –
TCU de 15 de março de 2011: “Por isso, propo� e-se determinar que as unidades
te�cnicas avaliem a oportunidade e convenie"ncia de que seja divulgado para os
o� rga�os e entidades da Administraça�o Pu� blica o exemplo de economicidade na
aplicaça�o dos recursos pu� blicos e o retorno social na difusa�o do conhecimento e
incentivo ao estudo da Matema� tica, dados pela AsIMPA, na realizaça�o anual da
OBMEP.”

A Prova 

Para a divulgaça�o da prova da OBMEP sa�o enviados kits com informaço� es gerais

sobre o projeto (cartaz, folder e calenda� rio) a cada escola da base de dados do
MEC/INEP (dentro do pu� blico alvo: do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º do
Ensino  Me�dio)  e  aG s  secretarias  municipais  e  estaduais  de  educaça�o  (54.498
escolas  pu� blicas  e  privadas,  5.570  secretarias  municipais  e  27  secretarias
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estaduais).  Tambe�m sa�o  enviados kits  de divulgaça�o  aos o� rga�os  relacionados:
MEC, MCTI, Diretorias de Ensino, CNPq, CAPES.

As inscriço� es para a OBMEP sa�o realizadas exclusivamente na pa�gina da OBMEP.
Este  ano  o  perí�odo  de  inscriço� es  foi  de  05  de  fevereiro  a  15  de  março.
Inscreveram-se  na  OBMEP  em  2018  2019,  18.158.665  alunos  na  primeira
fase, matriculados  em  54.830  escolas,  sendo  49.002  escolas  pu� blicas  e  5.828
escolas particulares de 5.554 municí�pios brasileiros. As provas sa�o realizadas em
duas fases, e divididas em tre"s ní�veis:

Ní�vel 1 - alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental

Ní�vel 2 - alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental

Ní�vel 3 - alunos do Ensino Me�dio

As provas da 1ª Fase, com 20 questo� es objetivas, foram realizadas em 21 de maio
de 2018. Essas provas, no mesmo molde dos anos anteriores, foram realizadas
em cada escola inscrita e coube a cada escola e aos seus professores aplicar e
corrigir  essas provas,  a partir  das instruço� es  e  dos gabaritos elaborados pela
OBMEP. As escolas enviaram os carto� es-resposta dos alunos classificados para o
processamento e tratamento das pende"ncias. 

As provas da 2ª Fase sera�o realizadas em 28 de setembro do corrente ano para
cerca de 5% dos alunos inscritos. Todas as provas sera�o discursivas e com seis
questo� es cada. 

Para  viabilizar  a  realizaça�o  da  segunda  fase,  as  Coordenaço� es  Regionais  da
OBMEP definem previamente os Centros de Aplicaço� es das provas, em escolas
que disponibilizam seu espaço para a realizaça�o da aplicaça�o.  Em 2018, a prova
foi aplicada em 15 de setembro em todas UFs para 952.782 alunos classificados
de 50.183 escolas.

Os centros de aplicaça�o para a aplicaça�o deste ano contara�o com a supervisa�o
prevista de cerca de 52.000 fiscais/aplicadores selecionados pelas coordenaço� es
regionais da OBMEP. 

As provas da OBMEP sa�o corrigidas por cerca de 1.200 corretores, sendo 1.100
nas correço� es regionais e 100 na correça�o unificada.

Apo� s a realizaça�o das provas da 2ª Fase, acontece a correça�o regional em 63 das
71 regio� es  da OBMEP (algumas coordenaço� es  regionais  agrupam a correça�o).
Essas correço� es envolvem a participaça�o das universidades federais, estaduais e
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particulares, que cedem espaço fí�sico para abrigar as equipes, com equipamentos
computacionais e acesso aG  internet. Os professores encarregados dessa correça�o
sa�o, em sua maioria, lotados nessas universidades. 

A partir do estabelecimento de uma nota de corte baseada no volume de, pelo
menos,  2,5  vezes  o  total  de  medalhas  oferecidas,  considerando  a  ordem
decrescente de nota recebida na correça�o regional, sa�o separadas as provas dos
alunos para serem recorrigidas na Correça�o Unificada, quando sa�o definidos os
premiados com medalhas e mença�o honrosa.

Na ediça�o de 2018 foram premiados 575 alunos com medalhas de ouro, 1.725 de
prata  e  5.175  de  bronze.  Tambe�m  foram  premiados  46.646  alunos  com
Certificados de Mença�o Honrosa. 

Os Programas OBMEP

Os alunos contemplados com Medalha de Ouro na Ediça�o 2019 da OBMEP 
recebera�o suas medalhas em Cerimo" nia Nacional de Premiaça�o. 

A OBMEP coordena diversos Programas visando melhorar a qualidade do
ensino da matema� tica no paí�s:

 Programa Mentores da OBMEP foi criado buscando oferecer ao aluno
do PIC com alta multiplicidade a oportunidade de estudar assuntos
avançados  em  diversas  a� reas,  mediante  o  oferecimento  de  cursos
ministrados por professores universita� rios sobre to� picos especí�ficos
que envolvam direta ou indiretamente Matema� tica. O Programa conta
com  uma  plataforma  exclusiva  (Plataforma  MENTORES),  com
estrutura diferenciada e recursos como videoconfere"ncias,  fo� runs e
chat online. 

 O  POTI  tem  por  finalidade  treinar  alunos  de  escolas  pu� blicas  e
privadas brasileiras para as competiço� es nacionais e internacionais
de matema� tica. 

 O  programa  Clubes  de  Matema� tica  tem  como  objetivo  oferecer
espaços para estudar matema� tica, alunos do ensino fundamental e do
ensino  me�dio  podera�o  participar  de  atividades  como  gincanas
regionais  e nacionais,  discussa�o de filmes,  resoluça�o  de problemas,
jogos;  ale�m  de  filmagens  e  atividades  que  utilizam  programas  de
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geometria dina"mica.

 O Portal do Saber da OBMEP oferece a todos os alunos e professores
do  paí�s  um  ambiente  virtual  de  aprendizagem  com  videoaulas  de
Matema� tica e de Fí�sica que fazem parte integrante do currí�culo do 6º
ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino me�dio.
Em  setembro  de  2018  foi  lançado  o  portal  Quebra-cabeças  de
Matema� tica  que  oferece  um  acervo  de  desafios  matema� ticos,
ilustrados de maneira atraente, para alunos do quarto ao sexto ano do
Ensino Fundamental. 

No Portal do Saber OBMEP esta�o disponí�veis:

a. Videoaulas: que abordam o conteu� do em diversos ní�veis, cada
um em pequenos ví�deos;

b. Soluço� es de Exercí�cios: ví�deos de exercí�cios resolvidos passo a
passo, com exercí�cios de dificuldades variadas;

c. Aplicativos: conteu� do explicativo com interaça�o, mostrando na
pra� tica o que foi aprendido;

d. Material Teo� rico: e�  um complemento ao que foi ensinado nas
videoaulas,  nele  sa�o  encontrados  exemplos  e  observaço� es
sobre os assuntos abordados. 

e. Caderno  de  Exercí�cios:  material  em  PDF  com  exercí�cios  de
dificuldades  variadas,  onde  disponibilizamos  “Respostas  e
Soluço� es” para consulta.

f. Testes:  EM  uma avaliaça�o  do aprendizado,  composto por dois
tipos:  o  teste  da  aula  para  o  aluno praticar  e  melhorar  seu
desempenho e a Avaliaça�o Geral que da�  direito ao certificado
de conclusa�o do mo� dulo.

g. Os ví�deos sa�o gravados e editados no IMPA pela Coordenaça�o
de Multimí�dia. 

h. O  Portal  do  Saber  alcançou  a  marca  de  11.419.185
visualizaço� es no YouTube no perí�odo de julho de 2014 a maio
de 2019. Acesso: https://portaldosaber.obmep.org.br.

Quadro 1: Custo parcial de Pessoal de Disseminação da Matemática OBMEP 
Ano 2020
Valor anual da Folha Jan a Fev 193.435
Valor anual da Folha com dissídio Mar a Dez 967.176
Total Anual de Pessoal (em R$) 1.160.611
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Quadro 2: Custo parcial dos programas OBMEP de Disseminação da Matemática 
Ano  2020
Logística Regional e Prova
  Materiais de Consumo  63.471
  Serviços, Bolsas e Ajuda de Custo                   3.272.672
  Correios  1.995.783
  Elaboração e Operacionalização das Provas  2.095.700
Total Anual (em R$) 7.427.626

Quadro 3: Custo parcial de Diárias, Passagens, Materiais e Serviços da Diss. da Matemática 
OBMEP
Ano  2020
Diárias e Passagens
  Deslocamentos  67.582
Serviço de Terceiros PJ
Serviços de Terceiros (Pessoa Física e Jurídica)  245.897
Total Anual  (em R$) 313.479
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