
REGULAMENTO DA I OLIMPÍADA GAÚCHA DE NEUROCIÊNCIAS – OGN

1. Introdução
A OLIMPÍADA GAÚCHA DE NEUROCIÊNCIAS – OGN é um evento gratuito
voltado a alunos do ensino médio de qualquer escola do Rio Grande do Sul.
A Comissão Organizadora da OGN – COOGN está sendo formada por uma
equipe voluntária de professores.
Os temas de interesse da Olimpíada Gaúcha de Neurociências estão abaixo
relacionados:
a) Neurofisiologia;
b) Neurociências Básicas;
c) Neurociências Clínicas

2. Os objetivos
A OGN tem como objetivos principais:
• Despertar nos jovens estudantes o interesse pela neurociência,
estimulando a pesquisa, e criando um ambiente propício para o seu
crescimento intelectual e emocional, contribuindo para a melhoria
educacional do país como um todo;
• Incentivar o estudo de temas ligados à neurociência e áreas afins em
todas as escolas do país e também estimular professores a criarem cursos
extracurriculares nestas áreas;
• Estabelecer um ambiente cooperativo entre os estudantes, professores e
escolas participantes, promovendo o interesse pela aprendizagem e
fomentando a troca de experiências bem sucedidas;
• Identificar talentos precoces na área da neurociência e áreas afins.
3. Quem pode participar
Qualquer pessoa pode se inscrever para participar da OGN, mas apenas
estudantes do ensino médio do Rio Grande do Sul participam da categoria
que seleciona os representantes do Estado na Olimpíada Brasileira de
Neurociências.
A prova é única para todos os participantes, independente da categoria.
A participação na OGN é absolutamente voluntária e gratuita.
A OGN aceita inscrições em duas categorias:
- categoria oficial: para estudantes de ensino médio ou equivalente (escolas
técnicas profissionalizantes) de escolas públicas ou privadas do RS.
- categoria aberta: para todos os demais.
Não há número mínimo ou máximo de participantes para cada escola. Todos
os estudantes podem e devem ser igualmente convidados a participar.
Os 3 melhores estudantes da OGN poderão representar o Estado do Rio
Grande do Sul na Olimpíada Brasileira de Neurociências
(http://cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee/).
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A COOGN não prevê orçamento para apoiar os representantes gaúchos na
Olimpíada Brasileira de Neurociências.
4. Cronograma
O cronograma da OGN encontra-se publicado em www.ogneuro.org.
O cronograma está sujeito a mudanças alheias à vontade da COOGN,
sugerimos acompanhar regularmente este site.
5. Inscrições
É possível se inscrever diretamente no site da OGN, informando alguns
dados pessoais.
Estudantes devem informar a escola ao se inscreverem.
Professores podem fazer uma inscrição especial para acompanhar o
desempenho dos estudantes na(s) escola(s) onde trabalha. Ao fazerem esta
inscrição o sistema criará um painel de controle para o professor. Os
professores inscritos são designados professores representantes e farão jus
a certificado compatível com a função.
Ao se inscrever como professor representante, o professor se compromete a
seguir explicitamente este regulamento e zelar para o bom andamento da
OGN, comprometendo-se com a ideia de que a OGN é uma prática
educativa que acontece sob premissas de honestidade e confiança, valores
que pretendemos também transmitir aos alunos inscritos.
São funções e responsabilidades dos professores representantes:
• Receber e gerenciar toda correspondência da OGN realizada
exclusivamente por correio eletrônico;
• Divulgar a OGN na(s) escola(s) onde trabalha e estimular a inscrição dos
estudantes da escola na OGN;
• Colaborar para a maior divulgação da OGN;
• Promover cerimônias que premiem os melhores desempenhos da escola,
criando referências positivas para a próxima edição da olimpíada.
As atividades do professor representante são voluntárias e não
remuneradas.
Para a inscrição, o professor representante precisa informar o código da(s)
escola(s) o código desta junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Qualquer professor de qualquer disciplina, com interesse por Neurociência
e/ou divulgar a OGN pode ser um professor representante.
6. Fases
A I OGN será realizada em duas fases:
- A primeira fase será totalmente via web. Os inscritos poderão realizar a
prova acessando a internet em computador, notebook, tablet ou celular. As
instruções específicas para esta prova serão informadas no ato da inscrição.
A prova pode ser realizada em casa, na escola, ou em qualquer lugar com
acesso à internet.
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A primeira fase é uma prova objetiva (múltipla escolha) e tem duração de 3
horas (três horas). A prova é individual e sem consulta, mas não há
fiscalização.
Serão convidados a participar da segunda fase os estudantes com melhor
desempenho na primeira fase, acima de uma pontuação mínima a qual será
definida pela COOGN e que será publicada nesse site.
- A segunda fase é uma prova discursiva e tem a duração de 3 horas (três
horas) e só poderá ser realizada sob a supervisão de um ou mais
professores oficialmente designados pela COOGN. As instruções para
realização da segunda fase serão enviadas por e-mail para os participantes.
- A COOGN disponibilizará as respostas das questões no site, bem como os
resultados.
7. Resultados finais
Esta olimpíada NÃO prevê prêmios ou medalhas. Todos os participantes
receberão certificados em formato PDF. Os melhores classificados receberão
certificados em formato PDF de medalhas de ouro, prata e bronze.
Incentivamos as escolas a imprimir os certificados e realizar cerimônias de
entrega.
8. Os três (3) classificados para a Olimpíada Brasileira de Neurociências
podem ter a chance de representar o Brasil na Olimpíada Internacional de
Neurociências (https://www.thebrainbee.org/).

Regulamento atualizado em 02 de abril de 2018
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