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Resumo: Atualmente a tecnologia é indispensável na vida moderna. Com a explosão da informação, a área de 

Tecnologia da Informação tem ganhado cada vez mais importância no mercado de trabalho. A necessidade de 

profissionais que atuem com tecnologia fez com que a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) concebesse a 

Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), a fim de revelar novos talentos e futuros profissionais. O Projeto de 

Extensão “Estrutura de Dados, Algoritmos e Desafios de Programação” tem por objetivo preparar os alunos de 

escolas de Ensino Fundamental, Médio e Superior para participar de competições de informática nos moldes da 

OBI. Este artigo mostra as ações de divulgação, treinamento e aplicação da prova de iniciação da OBI nas 

escolas de Ensino Fundamental. Os resultados obtidos mostram que ainda há desafios a serem superados, 

principalmente em relação ao interesse dos alunos e dos professores envolvidos, para que haja melhorias efetivas 
no desempenho dos alunos. 

Palavras-chave: Olimpíada Brasileira de Informática. Treinamento de Programação. Competições de 

Informática. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Estrutura de Dados, Algoritmos e Desafios de Programação. 

PÚBLICO-ALVO 

Este projeto atende alunos do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas ou 

privadas de Ponta Grossa e região e acadêmicos da UEPG. 
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4 Professor coordenador; UEPG; Departamento de Informática; msouza@uepg.br. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

As ações deste projeto atendem em sua maioria a população de Ponta Grossa, mas 

já atendeu alunos da região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas ocorrem na UEPG e em escolas de Ensino Fundamental, 

Médio e Técnico. 

JUSTIFICATIVA 

No mercado de trabalho atual, a demanda por desenvolvedores de software é 

constante e geralmente oferece bons salários (COMPUTERWORLD 2017; VIEIRA, 2016). 

Dentro desse contexto, anualmente, a Sociedade Brasileira de Computação organiza duas 

competições: a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), para alunos do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, e a Maratona de Programação, para alunos do Ensino 

Superior. 

A participação em competições de informática permite aos alunos descobrirem uma 

vocação para o uso de raciocínio lógico na resolução de problemas em geral, a qual é muito 

importante para quem pretende trabalhar com informática e em áreas que envolvam ciências 

exatas. Os benefícios didáticos oferecidos aos alunos para a participação de competições de 

informática são inúmeros, pois o seu treinamento ajuda no desenvolvimento intelectual dos 

adolescentes, que necessitam praticar seu raciocínio (MARTINS, 2011). 

O OBI possui fases regionais e uma final brasileira, que, por sua vez, pode 

classificar os alunos para competições internacionais. A participação de alunos de diversos 

níveis educacionais de Ponta Grossa nas finais nacionais das competições é uma realização de 

interesses individuais bem como institucionais e a participação dos estudantes nas 

competições proporciona benefícios evidentes como atividade complementar ao estudo. 

A competição da OBI é dividida em duas modalidades, sendo elas: 

• Modalidade Iniciação: Esta modalidade é aplicada ao Ensino Fundamental e não 

exige conhecimentos técnicos de programação, pois envolve apenas a resolução 

de problemas lógico-matemáticos; 

• Modalidade Programação: Aplicada para alunos do Ensino Fundamental e 

Médio, e exige o conhecimento técnico em programação. 
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O Projeto de Extensão “Estrutura de Dados, Algoritmos e Desafios de Programação” 

tem como um dos objetivos divulgar e auxiliar os alunos que participarão dessas competições 

de computação. As atividades do projeto envolvem alunos de vários níveis educacionais 

(Ensino Fundamental, Ensino Médio e Universitário), e têm o intuito de despertar o interesse 

em computação nos jovens, e descobrir possíveis novos talentos. 

Há diversas iniciativas de divulgação e incentivo a competições de programação para 

alunos do Ensino Fundamental, Médio e Superior, realizados por diversas universidades 

brasileiras, como pode ser observado nos trabalhos de Almeida et al (2015), Barros et al 

(2009), Garcia et al (2008), Marques et al (2011) e Santos et al (2015). 

OBJETIVOS 

O principal objetivo deste projeto é auxiliar estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio na participação da OBI. Este trabalho descreve as atividades desempenhadas pelos 

acadêmicos dos cursos do Departamento de Informática para auxiliar os alunos que fizeram e 

estão fazendo as provas de 2018 e 2019. 

METODOLOGIA 

O trabalho descrito neste artigo foi desenvolvido junto a alunos de Ensino 

Fundamental dos seguintes colégios de Ponta Grossa:  Escola Estadual Profa. Halia Terezinha 

Gruba, Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas e Colégio Estadual Prof. João 

Ricardo Von Borell du Vernay. 

Duas atividades estão sendo desempenhadas pelos acadêmicos do curso: o auxílio à 

aplicação da prova da OBI e o desenvolvimento de um sistema online de treinamento para 

alunos interessados em estudar para a prova de iniciação. 

Em relação à aplicação da prova, inicialmente, é feito um contato com os 

acadêmicos no sentido de consultar quais têm interesse em participar do projeto e que escolas 

eles gostariam de trabalhar. O acadêmico Gabriel Henrique Vaz se interessou pelo projeto e 

quis trabalhar com a colégio Epaminondas por ser oriundo desse colégio. Outros acadêmicos 

trabalharam com outras escolas. O processo é semelhante em todas as escolas, então este 

trabalho vai usar como exemplos as ações feitas no colégio Epaminondas. 

Inicialmente, é agendada uma visita, feita pelos professores extensionistas, com o 

intuito de apresentar o projeto e oferecer ajuda em todas as fases da aplicação da prova, desde 
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a divulgação entre os alunos até a aplicação. Havendo interesse, o acadêmico é apresentado e 

mantém contato direto com a coordenação da escola. 

O acadêmico então vai até a escola trabalhar com a divulgação, explicam para os 

professores relacionados à área de exatas com a prova é estruturada, e em alguns casos, 

conversam com os próprios alunos. O acadêmico explica também que a escola precisa 

oferecer um espaço para os alunos fazerem a prova, e que as provas são impressas na própria 

UEPG. Em virtude disso, existe um limite de alunos que podem participar da prova. 

Em seguida, a coordenadoria da escola providencia os nomes dos alunos que farão a 

prova, que podem estar matriculados do quarto até o nono ano, os quais são cadastrados no 

sistema da OBI pelos professores e pelos acadêmicos do projeto. 

Quando há interesse, o acadêmico vai até a escola e faz uma aula de treinamento 

para auxiliar os alunos antes da primeira fase e da segunda fase, sendo que no caso da 

segunda fase esse treinamento é muito importante.  

Os acadêmicos são responsáveis por irem até a escola e aplicarem as provas da 

primeira e segunda fases, e auxiliam os professores a cadastrar as folhas de resposta das 

provas no sistema da OBI e divulgar os resultados nas escolas. 

Adicionalmente, está sendo desenvolvido um sistema web que possibilita ao 

acadêmico fazer simulados das provas da OBI através da internet. Esse sistema ainda não está 

100% funcional, mas será disponibilizado para os alunos que farão a prova da terceira fase da 

competição este ano. 

RESULTADOS 

É consenso a importância da divulgação de competições como a OBI, dessa forma 

todos os professores e coordenadores das escolas contatadas foram muito receptivos e 

apoiaram a ideia do projeto. 

Nos anos de 2018 e 2019, 209 alunos participaram da primeira fase da OBI, sendo 75 

participantes do nível 1 e 134 do nível 2. Os alunos são provenientes do sexto, sétimo, oitavo 

e nono anos. A Figura 1 apresenta uma foto da aplicação de uma prova no ano de 2019. 

Existem alguns problemas para a organização de atividades com os alunos. Por 

exemplo, é necessário encontrar um horário para que os alunos interessados possam ser 

orientados sem atrapalhar as atividades deles no colégio. Além disso, esse horário tem que ser 

compatível com os horários dos acadêmicos que participam do projeto. 
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A OBI também não é vista com tanta seriedade pelas escolas, pois não possui o apoio 

direto do MEC como acontece com a Olimpíada de Matemática, por exemplo. Por isso, 

muitas vezes a escola não tem interesse em investir tempo na preparação dos alunos. 

A participação dos alunos acaba sendo restrita por falta de espaço na própria escola e 

por dificuldades para conseguir imprimir as provas. Além disso, por uma questão de vocação, 

muitos alunos não têm interesse em participar e muitos, por questão de maturidade, se 

inscrevem apenas com a intenção de deixar de assistir aulas. 

Os resultados obtidos pelos alunos têm sido animadores, sendo que, no ano de 2018, 

dois alunos de escolas públicas de Ponta Grossa foram classificados para a final nacional. No 

caso do colégio Epaminondas, o número médio de acertos dos alunos que fizeram a prova de 

nível 1 foi 5,82 (de um total de 15) e dos alunos que fizeram a prova de nível 2 foi 7,63 (de 

um total de 15). Em 2019, as médias foram de 5,7 no nível 1 e 9,5 no nível 2 (também de um 

total de 15). É importante ressaltar que, em geral, a nota do aluno depende mais da capacidade 

dele do que do treinamento. 

Com o intuito de melhorar o desempenho dos alunos em geral, está sendo 

desenvolvido um sistema de apoio ao treinamento para a OBI. Esse sistema poderá ser 

executado online, será hospedado no site do Departamento de Informática e será divulgado 

para todos os alunos. 

Figura 1 – Aplicação da prova da OBI para alunos do Ensino Fundamental 

 

Legenda: Esta foto mostra os alunos da Escola Estadual Profa. Halia Terezinha Gruba fazendo a primeira fase da 

OBI ocorrida em maio de 2019. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo das atividades descritas neste artigo é incentivar os alunos a participarem 

da OBI. O público-alvo deste projeto são alunos de escolas públicas que não possuem acesso 
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fácil a esse tipo de informação, e o trabalho feito pela UEPG conseguiu permitir que esses 

alunos tivessem a chance de participarem da Olímpiada. 

Um trabalho ainda muito importante que deve ser feito é conscientizar os professores 

de que esse tipo de atividade é essencial à formação dos alunos, para que eles possam auxiliar 

os alunos na preparação desse tipo de competição. 

APOIO 

Este trabalho tem o apoio da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, FAADCT/PR, Brasil. 
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