Aconteceu

51ª Olimpíada Internacional de Química
Equipe brasileira mantém 100% de aproveitamento
Com o slogan "making science togehter"

Química e da International Chemistry Olympiad, o Reitor

(Fazendo ciência juntos), de 21 a 30 de julho em Paris, 578

da UFPI, Prof. Dr. José Arimatéia Dantas Lopes, participou

participantes de 80 países (mais quatro observadores)

do evento.

dos cinco continentes participaram da 51ª edição da OIQ

Os estudantes foram submetidos a provas prática

(IChO em inglês). A lista completa você acessa clicando

e teórica individuais. A íntegra dos exames pode ser

em https://icho2019.paris/en/participation/pays-

acessada clicando em https://icho2019.

participants/. Pelo segundo ano consecutivo, todos os

paris/en/problemes/problemes-icho-2019/. Ao todo,

quatro brasileiros foram premiados: foram duas

foram premiados 95 estudantes com medalhas de

medalhas de prata (Ygor de Santana Moura e Joaquim

bronze, 64 com prata e 37 com ouro. 23 jovens receberam

Miguel Moreira Santiago, ambos cearenses) e duas de

menções honrosas por desempenhos específicos.

bronze (Lucas Yutaka Kuroishi, de São Paulo, e Thiago
Oliveira Sousa, do Ceará).

E sta e d i ç ã o d a I C h O c o i n c i d i u c o m a s
comemorações do centenário de fundação da IUPAC

Esse resultado coroa, mais uma vez, o trabalho

(União Internacional de Química Pura e Aplicada) e do

árduo e o esforço de professores e estudantes, e ainda o

Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos

apoio das escolas, que entendem a importância da

Químicos, o que deu um toque todo especial aos

Olimpíada Brasileira de Química.

participantes deste certame. Pontos turísticos da capital

Na IChO, cada país compete com uma equipe

francesa foram visitados.

formada por até quatro estudantes não-universitários,

A cerimônia de entrega das medalhas foi

com idade inferior a 20 anos, que fazem provas teóricas e

realizada na Maison de la Chimie (centro internacional de

práticas elaboradas por membros das delegações e

conferências, localizado perto da Assembleia Nacional da

especialistas do país organizador. Vice-Coordenador

França), no dia 30 de julho. Parabéns a todos que

Nacional do Programa Olimpíada Brasileira de Química e

representaram tão bem nosso país neste evento!!! A

integrante dos Júris da Olimpíada Iberoamericana de

edição 2020 terá lugar em Istambul, Turquia, em julho.
Detalhes
das medalhas

A equipe brasileira na 51ª IChO.
Da esquerda para a direita: Gabriel Matheus
(Guia dos Estudantes), Rodrigo (representante da
Embaixada Brasileira em Paris), Prof. Dr. Sérgio Melo
(UFC), Ygor (estudante, medalha de prata),
Lucas (estudante, medalha de bronze), Joaquim
(estudante, medalha de prata), Thiago (estudante,
medalha de bronze), Prof. Dr. José Arimatéia Lopes
(UFPI) e Prof. João Paulo (UFMG)
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