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Ref. CONVITE PARA PARTICIPAR DAS OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS ESTADUAIS
A Sociedade Goiana de Divulgação Científica – SGDC vem através desta convidar seu
estabelecimento de ensino para participar das Olimpíadas Científicas Estaduais promovidas pela
SGDC, na qual serão executadas duas olimpíadas: Olimpíada Goiana de Astronomia (OGA) e a
Olimpíada Goiana de Meio Ambiente (OGOMA).
Nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 a OGA e OGOMA foram destaques em
diversas notícias locais, estaduais e nas redes sociais devido ao grade número de escolas
cadastradas e alunos participantes. Já em 2019 a OGA e OGOMA foram destaques pela participação
de mais de 12 mil alunos em todas as olimpíadas.
Infelizmente no ano de 2020 tivemos nossas olimpíadas canceladas devido a pandemia
do novo coronavírus (COVID-19). Porém agora em 2021 teremos ambas as olimpíadas
disponíveis em dois formatos: presencial e EaD/Híbrido. Para mais detalhes sugerimos que leia
os regulamentos disponíveis em nosso portal: www.sgdcgoias.org
Todas olimpíadas serão realizadas pela Sociedade Goiana de Divulgação Científica
(SGDC) em parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Campus Sudoeste – Unidade
Universitária de Santa Helena de Goiás.
A Sociedade Goiana de Divulgação Científica (SGDC) foi criada em 2017 por um grupo de
cientistas e docentes com o objetivo de exercer um papel de destaque em cenários que transcendem
a ciência e a tecnologia e adentram nos campos tangentes da educação, da saúde, do meio
ambiente, da agricultura, da energia, da astronomia, entre outros. Caso queira se associar, ou saber
mais sobre as ações promovidas pela SGDC, acesse: www.sgdcgoias.org.
A OGA e a OGOMA e são projetos abertos à participação de escolas públicas ou
privadas, urbanas ou rurais, para alunos desde o 6° ano do ensino fundamental até o 3° ano do
ensino médio. Todas as olimpíadas serão executadas em duas fases: a fase de aplicação de provas
e a fase de premiação. A fase de aplicação das provas será dentro de sua escola (na modalidade
presencial) ou na residência do aluno (na modalidade EaD/Híbrido) e a premiação dos alunos

ocorrerão em sua escola (na modalidade presencial) ou de forma virtual (na modalidade
EaD/Híbrido).
Diferente de outras olimpíadas científicas não há cobrança de taxas de inscrição para
participação nas nossas olimpíadas, também não ocorrerá cobrança de taxas relacionadas a
confecção da premiação, mas a partir deste ano o único custo será o envio via Sedex da premiação.
Desta forma somente para as escolas com alunos premiados é que solicitaremos a taxa de envio
da premiação. Com a exceção do envio, todos os demais procedimentos serão oferecidos de forma
gratuita, porém a impressão das provas é por conta da escola participante.
A participação de sua escola, do (s) professor (es), e do (s) aluno (s) deve ser totalmente
voluntária, não exigindo número mínimo ou máximo de alunos participantes. Algumas escolas
utilizaram entre 2017 e 2019 as provas da OGA e OGOMA como instrumento pedagógico de
avaliação. Não desencorajamos tal iniciativa.
Se sua escola aceitar nosso convite, será necessário cadastrar sua escola uma única vez
para participação na OGA e/ou OGOMA, ou seja, mesmo que sua escola queira participar de mais
de uma olimpíada, só é necessário preencher o cadastro uma vez, apenas o lançamento das notas
que deve ser feito separadamente. O cadastro de escolas é unificado no site da SGDC.
As escolas que participaram da OGA ou da OGOMA ou da OGF a partir de 2018 não
deverão fazer o cadastro novamente, mas novas escolas deverão se inscrever em:
www.sgdcgoias.org.
O período de inscrição de novas escolas será até dia 11 de junho. As datas de
aplicação das provas são:
Olimpíada
Olimpíada Goiana de Astronomia
Olimpíada Goiana de Meio
Ambiente

Datas das provas
16 e 17 de junho na modalidade presencial e
exclusivamente dia 17 de junho na modalidade EaD/Híbrido
11 e 12 de agosto na modalidade presencial e
exclusivamente dia 12 de agosto na modalidade EaD/Híbrido

Os regulamentos de todas as olimpíadas estão disponíveis em: www.sgdcgoias.org. Leia
atentamente os regulamentos, pois neles estão detalhados exatamente como deverão ser os
procedimentos de aplicação das provas.
Um dos principais objetivos da SGDC é garantir que o conhecimento científico seja
acessível a todos, principalmente nossos jovens estudantes goianos. Visando contribuir para a
melhoria da qualidade de ensino de sua instituição e estimular novos talentos, estamos certos da
participação de sua escola.
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