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REGULAMENTO

Regulamento – Grande Olimpíada Acadêmica (GOA) 2020

1. Da Grande Olimpíada Acadêmica (GOA) 2020
1.1. Definição geral
A Grande Olimpíada Acadêmica (GOA) 2020 é uma promoção do Grupo Eleva
Educação e a culminância de um dos programas educacionais das escolas de
excelência versada para o fortalecimento dos currículos olimpícos.

1.2. Objetivos
1.2.1. Despertar e incentivar o interesse pela aquisição de conhecimentos
acadêmicos.
1.2.2. Desenvolver a capacidade de obter realização e satisfação pessoal por meio
da atividade intelectual crítica e multidisciplinar.
1.2.3. Identificar alunos talentosos e com sede por conhecimento e estimular seu
ingresso em programas olímpicos e de ensino superior.
1.2.4. Contribuir para a melhoria da qualidade da educação por meio da difusão do
conhecimento.

2. Da participação
2.1. Público alvo
Podem participar da GOA 2020 todos os alunos das escolas integrantes do grupo
Eleva Educação matriculados regularmente desde o 4º ano do Ensino Fundamental I
até a 2ª série do Ensino Médio.

2.2. Da divisão em níveis
Os alunos participantes da GOA 2020 serão divididos em 4 (quatro) níveis de prova,
conforme discriminado no item 4 deste regulamento.

3. Da inscrição
3.1. Inscrição das escolas
3.1.1. As inscrições são completamente gratuitas e realizadas por meio das escolas,
que devem, após manifestar interesse de participação, indicar um ou mais
funcionários para serem representantes da GOA 2020 na escola.
3.1.2. O representante da GOA 2020 na escola é o contato da organização da
Olimpíada para os processos de divulgação, cadastramento dos alunos, retirada de
eventuais dúvidas atreladas à realização da prova e divulgação dos resultados da
GOA 2020 que ocorrerão na sua escola.
3.1.3. Não são permitidas inscrições de pessoas físicas, isto é, um aluno ou grupo
de alunos e/ou pais e familiares não podem fazer inscrição sem o intermédio das
escolas.
3.1.4. A escola, ao se inscrever na GOA 2020, concorda integralmente com todas
as condições e regras dispostas no presente regulamento.
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3.2. Cadastramento dos alunos
3.2.1. Uma vez inscritas, as escolas participantes devem cadastrar seus alunos
participantes por intermédio da ficha de inscrição disponibilizada pela
organização da GOA 2020 ao representante na escola.
3.2.2. O representante de cada escola deve inserir os dados dos seus alunos
participantes solicitados na ficha de inscrição de forma individual e, finalizado o
período de cadastramento, devolver a referida ficha à organização da GOA 2020.
3.2.3. O período de cadastramento dos alunos pelas escolas será estritamente o
considerado como disponível no Anexo 1: Calendário Oficial da GOA 2020. Não
serão considerados cadastramentos fora desse período sob qualquer hipótese.
3.2.4. A organização da GOA 2020 não se responsabiliza por cadastramento de
alunos recebido por meios extraoficiais como mensagens eletrônicas, fax, telefone
ou meio postal, ou não recebido por motivos de ordem técnica dos computadores,
de falhas ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
empecilhos que impossibilitem a transferência de dados on-line.

4. Das provas
4.1. Estrutura geral
4.1.1. A GOA 2020 será realizada em uma única fase em formato inteiramente e
exclusivamente digital. Não haverá impressão ou aplicação presencial das provas.
4.1.2. Os alunos participantes da GOA 2020 são divididos em 4 (quatro) níveis e
podem se inscrever e realizar as provas de quantas disciplinas desejarem dentro
de seu nível de competição conforme a tabela a seguir:
ANO / SÉRIE

Nível

DISCIPLINAS

4º e 5º anos do EFI

Júnior

Linguagens e Matemática

6º e 7º anos do EFII

1

Linguagens, Matemática, História Geografia e
Ciências

8º e 9º anos do EFII

2

Linguagens, Matemática, História, Geografia e
Ciencias

1ª e 2ª séries do EM

3

Linguagens, Matemática, Historia, Geografia,
Física, Química, Biologia

4.1.3. A fase única da GOA 2020 divide-se em duas seções: uma primeira seção
com quinze questões de múltipla escolha e uma segunda seção com cinco questões discursivas.
4.1.4. As questões devem ser respondidas de acordo com as instruções específicas
de seus enunciados com o conhecimento intelectual do aluno participante, que
tem a liberdade de navegar entre as questões e resolvê-las da forma que lhe for
mais conveniente.
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4.1.5. As provas da fase única da GOA serão realizadas exclusivamente nos dias
determinados no Anexo 1: Calendário Oficial da GOA 2020. Não é possível a
realização da prova em datas diferentes por quaisquer outros motivos.
4.1.6. No material constante no Anexo 2: Programa Oficial de Tópicos da GOA
2020, os alunos participantes podem encontrar um sumário de assuntos previstos
nos currículos acadêmicos de seus níveis. Sob nenhuma hipótese esse sumário
constitui orientação específica ou limita o escopo de abordagem das provas da
GOA 2020.

4.2. Condições de Execução
4.2.1. As provas em formato digital serão disponibilizadas em plataforma oferecida
pela Olimpíada e os códigos de acesso serão fornecidos diretamente pela
organização da GOA 2020 aos alunos participantes com antecedência.
4.2.2. É de responsabilidade do aluno acessar o link e inserir o seu código de
acesso disponibilizado pela organização da GOA 2020 para, a partir daí, começar
a resolução da prova propriamente dita.
4.2.3. A prova deve ser realizada de forma completamente individual e sem
consulta a qualquer meio externo de obtenção de informações, incluindo livros,
notas de aulas ou similares, páginas na Internet, outras fontes em dispositivos
eletrônicos ou terceiros.
4.2.4 Ao realizar a prova, o aluno preenche um termo de responsabilidade que
atesta que o mesmo realizou a prova individualmente, sem consulta a qualquer
tipo de fonte e sem qualquer tipo de ajuda.
4.2.5. A organização da GOA 2020 se reserva o direito de utilizar tecnologias
telemáticas, seguindo padrões de privacidade e diretrizes da Lei Geral de
Proteção de Dados, visando a mitigação de tentativas de fraude em sistemas e
falsidade ideológica. Também é reservado o direito de exclusão sumária do aluno
e, dependendo da gravidade, da escola, quando se demonstrar a violação do
disposto em 4.2.3.
4.2.6. A resolução das provas da GOA pelos alunos participantes terá 2 h 30
min (duas horas e trinta minutos) de duração para as disciplinas de linguagens,
história, geografia, ciências e biologia e de 4 h 30 min (quatro horas e trinta
minutos) de duração para as disciplinas de matemática, física e química.
4.2.7. O período de execução da prova é ininterrupto, ou seja, não permite pausas.
Após iniciada, o cronômetro do sistema rastreia o tempo transcorrido, que uma
vez atingido o limite, encerra a prova automaticamente e conclui a participação do
aluno, independente do número de questões até então resolvidas.
4.2.8. Em caso de descarregamento do dispositivo eletrônico, falta de energia,
falha na Internet ou quaisquer outros incidentes na hora da prova, fatos estes sem
nenhuma possibilidade de intervenção da organização da GOA 2020, não será
possível continuar a prova e o sistema a dará como encerrada naquele instante.
4.2.9. Não existe horário específico para começo e término da prova. O aluno pode
acessar a plataforma e realizar sua prova em qualquer horário do dia determinado
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no Anexo 1: Calendário Oficial da GOA 2020. O sistema abrirá, a cada dia, às 00:01
h e fechará às 23:59 h, ainda que um aluno esteja com a prova em curso. Após a
data limite para realização de cada prova da GOA 2020, o sistema não permitirá
mais a inserção de dados ou respostas.
4.2.10. Na seçao discursiva, não será necessário o upload de qualquer resolução,
rascunho ou cálculo realizado pelo aluno. As provas da GOA 2020 são
confeccionadas de modo que o aluno consiga facilmente digitar suas respostas,
sejam elas texto ou número final, em espaço apropriado na plataforma.

5. Da correção e pontuação
5.1. As questões das provas da GOA, tanto na seção objetiva quanto na seção
discursiva, possuem suas respectivas pontuações indicadas nos enunciados.
Ambas seções totalizam um máximo de 20 pontos, ou seja, resultam,
somadas, em uma pontuação máxima de 40 pontos por disciplina.
5.2. A correção da seção objetiva será processada automaticamente pelo
sistema.
5.3. A correção da seção discursiva será em parte processada
automaticamente e em parte corrigida por um comitê técnico de professores
resposáveis pela confecção das provas.
5.4. A seção objetiva tem caráter eliminatório, ou seja, só terão a seção
discursiva corrigida os alunos que obtiverem nota mínima na seção objetiva
superior ou igual à nota de corte estabelecida pela organização da GOA 2020
para cada disciplina.
5.5. As seções objetiva e discursiva possuem caráter classificatório e serão
ambas levadas em consideração para efeitos de premiação dos alunos.
5.6. O gabarito das seções objetiva e discursiva da GOA 2020 será divulgado
conforme determinado no Anexo 1: Calendário Oficial da GOA 2020

6. Do resultado e premiação
6.1. A organização da GOA 2020 será responsável pela determinação das
notas de corte e análise dos resultados dos alunos, assim como pelo envio
desses resultados às escolas participantes.
6.2. Não haverá a possibilidade de pedidos de revisão de prova ou de
interposição de recursos para os resultados da GOA 2020, cujas provas ficarão
arquivadas digitalmente pelo prazo de três meses a contar das suas datas de
aplicação.
6.3. Conforme previsto no Anexo 1: Calendário Oficial da GOA 2020, as escolas
participantes possuem direito a uma janela para retificação de nomes e
demais informações cadastradas incorretamente dos seus alunos premiados.
Após o decurso desse prazo, não será mais possível a retificação dos dados
para emissão dos prêmios.
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7. Das medalhas e certificados
7.1. A organização da GOA 2020 se responsabiliza somente pela confecção
das artes das medalhas e dos certificados digitais concedidos aos alunos
participantes que foram premiados em algum nível.
7.2. Não existe cerimônia ou divulgação pública dos resultados da GOA 2020.
Os resultados são enviados para os representantes de cada escola, que
decidem como proceder com a divulgação das notas, resultados e premiação
de seus alunos.
7.3. É de exclusiva responsabilidade das escolas a compra/confecção das
medalhas, divulgação das notas e resultados e eventual cerimônia de
premiação de seus alunos.

8. Da declaração de responsabilidades
É imprescindível que os responsáveis pela GOA 2020 em cada escola leiam
e cumpram rigorosamente as cláusulas desse regulamento, em cada estágio
da participação. A Organização da GOA 2020 não fará qualquer concessão
contrária a essas regras, quaisquer que sejam as alegações dos solicitantes.

9. Dos direitos autorais
9.1. São reservados para a Eleva Educação o uso da marca Grande Olimpíada
Acadêmica (GOA) 2020 e dos conteúdos produzidos, tais como provas,
materiais de divulgação, produtos educacionais, certificados e medalhas.
9.2. As questões das provas podem ser utilizadas dentro do âmbito escolar,
sempre que acompanhadas da indicação da fonte: Grande Olimpíada
Academica (2020). Não podem ser utilizadas com fins comerciais, como
inclusão em livros e apostilas comercializados por editoras ou sistemas
didáticos fora do grupo Eleva Educação.
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