
 Anexo Ofício Circular nº 122/2012, de 12/03/2012       
 

Cronograma de Atividades da VIII OBB 
 

Foi dada a largada para as inscrições das escolas para a participação na VIII 
OBB. As inscrições estão abertas de 21 de novembro de 2011 até 31 de março 
de 2012. Não perca tempo e peça ao seu professor de Biologia para inscrever 
seu colégio nesta competição, que vem premiando alunos do Ensino Médio e 
pré-universitários pelo esforço e dedicação ao estudo de Biologia 

 
1- Realização da Prova da 1ª Fase 
→ Dia 14 de abril de 2012- A escola poderá optar pela aplicação no período da 
manhã ou tarde (realizada nas escolas cadastradas) 
 
2- Divulgação do gabarito Oficial na página oficial da OBB 
→ Dia 15 de Abril de 2012 
  
3-    Lançamento de Resultados da 1ª Fase 
→ Até  21 de abril de 2012 (realizado pelos professores cadastrados da escola 
diretamente no site www.anbiojovem.org.br por meio de senha concedida pelo 
sistema) 
  
 4-    Divulgação dos candidatos selecionados para participarem da 2ª Fase e 
divulgação de locais de prova no site www.anbiojovem.org.br 
→ Dia 29 de abril de 2012 
  
 5-   Realização da prova da 2ª Fase 
→ Dia 27 de maio de 2012 - das 9 às 13 horas (em local a ser definido pelo 
coordenador Estadual da OBB) 
   
6-   Divulgação de resultados preliminares da 2ª Fase e alunos selecionados 
para as olimpíadas internacionais no site www.anbiojovem.org.br 
→ Dia 8 de junho de 2012 
   
7-    Divulgação do resultado final e dos alunos selecionados para a 
participação na IBO (Singapura) e OAIB (Portugal) no site 
www.anbiojovem.org.br 
→ Dia 10 de Junho de 2012 
   
8- Participação dos quatro alunos selecionados e dois professores tutores na 

XXIII IBO – Singapura 
 → De 8 a 15 de Julho de 2012 
 
 9-    Participação dos quatro alunos selecionados e um professor tutor na V 
OIAB (Cascais – Portugal) 
→ De 02 a 8 de Setembro de 2012 
  
10-    Divulgação dos resultados da IBO e OIAB no site www.anbiojovem.org.br 
→ Setembro/Outubro de 2012 

 


