


 ➢ Apenas PROVA PRESENCIAL NA ESCOLA. 

 ➢ Tempo de prova: 3 horas para o Ensino Médio.

 ➢ A prova SOMENTE PODERÁ SER REALIZADA NA ESCOLA, SOB SUPERVISÃO. 

 ➢ É NECESSÁRIO REALIZAR CADASTRO PRÉVIO DOS ALUNOS TANTO PARA REALIZAÇÃO DA 

PROVA OBA, QUANTO PARA PARTICIPAR DA MOBFOG.

Data limite na plataforma da OBA: 01/05/2023.

Data limite no Ifes - Campus Serra: 10/04/2023 (Para que possamos ter tempo hábil para 

inscrever cada aluno que preencheu o formulário), pois, os alunos devem ser previamente 

inscritos.

 ➢ As Provas serão compostas por 10 questões, sendo 7 perguntas de astronomia e 3 de 

astronáutica, valendo 1 ponto cada questão.

  ➢ As questões serão todas objetivas (múltipla escola, verdadeiro ou falso, etc).

Orientações gerais OBA E MOBFOG 2023



Resumo das datas importantes no Campus Serra

De 09/03/2023 até 10/04/2023 – Período de inscrição no Campus Serra do Ifes dos alunos 
que desejam participar da OBA e/ou MOBFOG em 2023.

Link da inscrição: https://forms.gle/zDoG5HAa2cbdVewz9.

Obs.: A professora representante realizará o cadastro dos alunos na plataforma da OBA, após a 
inscrição prévia no link acima. Após o cadastro, a professora passará para o aluno os dados de 
acesso dele, para que ele verifique se o cadastro está correto e atualize, se necessário.

19/05/2023 às 14:00 – Data para realização da Prova da OBA Presencial na Escola. Serão 
realizadas no Campus Serra do Ifes e as salas serão divulgadas posteriormente.

17/05/2023 às 14:00 – Data para os alunos que irão participar da MOBFOG lançarem seus 
foguetes no espaço destinado no Ifes – Campus Serra. Antes dessa data os alunos poderão 
fazer seus lançamentos como teste, sem supervisão. Obs.: Deverão ser feitos os foguetes 
do NÍVEL 4.

https://forms.gle/zDoG5HAa2cbdVewz9


A correção da prova será feita pelos professores do Campus Serra do Ifes (Leandro e 
Rosilene). O período para correção da prova é de 20/05/2023 até 31/05/2023.

O gabarito será liberado no dia 20/05/2023, no site da OBA.

Todos os alunos do Nível 4 (Ensino Médio) com nota maior ou igual a 5, deverão ter suas provas 
escaneadas e enviadas para a OBA nacional, onde deverão constar as resoluções e contas, para 
que possam participar do processo de seleção da Jornada Espacial.

Para escolas que participarem da MOBFOG, o período para lançar o resultado do alcance dos 
alunos é o mesmo período para correção das provas, ou seja, do dia 20/05/2023 até 31/05/2023.

30/06/2023 – Divulgação dos alunos medalhistas da OBA e MOBFOG.



Os alunos que participarão da MOBFOG 2023 deverão enviar por e-mail, para a professora 

represente do Campus Serra do Ifes, os nomes dos alunos que compõem as equipes.

As equipes deverão ter no máximo 3 alunos. Data limite para enviarem os nomes: 

10/04/2023.

 
E-mail: rosilene@ifes.edu.br



Resumo das datas importantes

 ❖ De 08/02/2023 até 01/05/2023 – Período para cadastro prévio de alunos para participar da 

OBA e/ou MOBFOG em 2023 e período para cadastro de Colaboradores da OBA e/ou MOBFOG. 

Local: http://app.oba.org.br (feito pelo professor representante do Ifes - Campus Serra: Rosilene).

 ❖ A partir de 01/05/2023 – Data para o professor representante fazer o download das provas e 

cartão resposta, para que sejam reproduzidos de acordo com a quantidade de alunos que irão 

participar. 

 ❖ 19/05/2023 – Data para realização da Prova da OBA. Data limite para lançamentos dos 

foguetes da MOBFOG. 



 ❖ De 20/05/2023 até 31/05/2023 – Período para correção das provas da OBA.

 ❖ De 20/05/2023 até 31/05/2023 - Período para o professor lançar o resultado dos alcances dos 

alunos da MOBFOG.

 ❖ De 20/05/2023 até 31/05/2023 - Período para o professor verificar se tem algum cadastro 

errado e corrigir, se necessário, para que os certificados sejam recebidos corretamente. Local: 

http://app.oba.org.br 

 ❖ 20/05/2023 – Data de publicação dos gabaritos no site da OBA. 

 ❖ 30/06/2023 – Divulgação dos alunos medalhistas da OBA e MOBFOG.

 ❖ 30/09/2023 – Data limite para pagamento do boleto de rateio para receber certificados. O 

boleto será liberado até dia 30/07/2023. 

 ❖ 01/10/2023 – Início das postagens dos pacotes contendo certificados e possíveis medalhas.



Após 30/06/2023, a professora representante do Campus 
Serra do Ifes irá acompanhar a nova etapa descrita abaixo:

Todos os alunos do ensino médio (nível 4), com notas maiores ou igual a sete serão 

automaticamente convidados para participarem do processo de seleção das equipes 

internacionais, por isso é fundamental que nas inscrições dos alunos sejam digitados 

corretamente os seus e-mails.

Todos farão, se aceitarem o convite, três provas online, contendo cerca de 20 perguntas de 

múltiplas escolhas em cada prova, com cerca de 2 horas corridas para serem feitas, na mesma 

plataforma em que foram inscritos. 



Não haverá prova presencial na escola nesta etapa. Após a terceira prova online serão 

selecionados cerca de 150 alunos com as maiores médias nas provas online para fazerem uma 

prova presencial. Após esta prova, selecionaremos cerca de 40 alunos que receberão 

treinamentos intensivos à distância e serão reunidos presencialmente, duas vezes. Ao final deste 

processo selecionaremos as duas equipes que representarão o Brasil na Olimpíada Internacional 

de Astronomia e Astrofísica, IOAA, e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e 

Astronáutica, OLAA. A CO/OBA fará a seleção das Equipes Brasileiras, respeitadas as normas das 

Olimpíadas Internacionais. Os custos dos treinamentos e participações na IOAA e OLAA serão 

rateados entre os participantes. Ambas as equipes serão obrigatoriamente de ambos os 

gêneros. 



Link do regulamento da OBA 2023:
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/REGULAMENTO%20DA%20OBA%20DE%20
2023.pdf

Link do regulamento da MOBFOG 2023:
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/REGULAMENTO%20DA%2017%C2%AA%20
MOBFOG%20PARA%20O%20N%C3%8DVEL%204%20(1).pdf

Qualquer dúvida entrem em contato através do e-mail:
rosilene@ifes.edu.br

Leiam atentamente os regulamentos abaixo!!

http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/REGULAMENTO%20DA%20OBA%20DE%202023.pdf
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/REGULAMENTO%20DA%20OBA%20DE%202023.pdf
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/REGULAMENTO%20DA%2017%C2%AA%20MOBFOG%20PARA%20O%20N%C3%8DVEL%204%20(1).pdf
http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/REGULAMENTO%20DA%2017%C2%AA%20MOBFOG%20PARA%20O%20N%C3%8DVEL%204%20(1).pdf


Contamos com a participação de vocês!!

Profa. Dra. Rosilene de Sá Ribeiro (Professora Representante 

do Ifes – Campus Serra)

Rosilene@ifes.edu.br

Colaborador:

Dr. Leandro Melo de Sá

mailto:Rosilene@ifes.edu.br
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