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RESUMO 
 
 

O referido trabalho teve como finalidade dissertar a respeito da importância das olimpíadas 
científicas para o desenvolvimento acadêmico do país, uma vez que buscam motivar os alunos 
em diferentes áreas do conhecimento, bem como descobrir talentos e atraí-los para 
competições internacionais e, posteriormente, atraí-los para as melhores universidades do 
Brasil e do exterior. Apresentaremos dados a respeito das principais olimpíadas nacionais e 
internacionais das quais alunos da educação básica, ensino fundamental e ensino médio 
podem participar, bem como aquelas voltadas aos alunos do ensino superior. Esses dados 
foram catalogados com base em informações obtidas pelo site de olimpíadas científicas criado 
por alunos olímpicos brasileiros e a partir de outros sites informativos. Nosso catálogo foi 
criado, inicialmente, a partir do Google Docs, que possibilita a criação de documentos ágeis e 
fáceis de serem organizados e compartilhados para a criação de um site no qual essas 
informações foram organizadas na forma de um calendário para os professores, diretores de 
escolas e alunos, para que possam saber mais sobre todos os eventos olímpicos e científicos. 
A partir da criação desse catálogo, iniciamos a criação do site, que pode ser encontrado no 
domínio www.poc.eel.usp.br. Esse site possui características únicas e foi criado com o intuito 
de organizar informações a respeito das principais olimpíadas internacionais e nacionais, o que 
pode auxiliar professores, alunos, diretores e coordenadores de escola, bem como criar uma 
ponte com os organizadores dessas olimpíadas, para que os participantes tenham um acesso 
direto à plataforma desejada, para que realizem o cadastrado em diversas olimpíadas, além de 
obterem informações que julguem necessárias. Catalogamos cerca de 78 olimpíadas 
científicas, que contemplam, praticamente, todas as áreas do conhecimento, da Física à 
Linguística, passando pela Geográfia, História, Informática, Biologia, Química; olimpíadas 
estaduais, regionais e locais, olimpíadas destinadas a alunos da escola pública e olimpíadas 
que permitem a participação de todos os alunos, olimpíadas que possuem diversas fases, com 
o intuito de, em um primeiro momento, abranger um número maior de participantes e, em 
seguida, selecionar os primeiros, que representam o Brasil em eventos olímpicos 
internacionais. Percebemos ainda o crescimento desses eventos olímpicos científicos, e esse 
crescimento não ocorre apenas na diversidade das temáticas olímpicas, mas também no 
crescimento do número de instituições participantes, professores envolvidos e alunos 
participantes. Dessa forma, percebemos que o referido trabalho contribui com a divulgação de 
eventos que contribuem com o desenvolvimento científico do país, uma vez que, motivando 
alunos da educação básica a participar desses eventos, os mesmos se sentirão mais 
envolvidos e mais estimulados aos estudos. 


