
Regulamento do Campeonato de F́ısica
(CF)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVersão: 11 de julho de 2020

1 Elegibilidade e inscrição
Estão eleǵıveis para participar do Campeonato de F́ısica

os estudantes que atendam aos critérios do Grupo A, B ou C
descritos a seguir:

• Grupo A: estudantes que estejam cursando ou que já
tenham conclúıdo o ensino médio ou técnico no ano de 2020,
que tenham no máximo 20 anos de idade às 23:59 1 do dia
31/08/2020, e que ainda não tenham se matriculado em uma
universidade até 23:59 do dia 31/08/2020. Além disso, os es-
tudantes não podem ter sido classificados para alguma edição
do processo seletivo das Olimṕıadas Internacionais de F́ısica
(Seletiva de F́ısica).

• Grupo B: mesmos critérios do Grupo A. A diferença
aqui é que este grupo (B) é para os estudantes que já tenham
sido classificados para qualquer edição do processo seletivo
das Olimṕıadas Internacionais de F́ısica (Seletiva de F́ısica).

• Grupo C: estudantes que estejam cursando 2 qualquer
um dos 4 primeiros anos da graduação no dia 31/08/2020
ou que tenham sido classificados para participar da edição
de 2019 ou 2020 de qualquer uma das seguintes olimṕıadas
internacionais: Olimṕıada Ibero-americana de F́ısica (OIbF),
Nordic-Baltic Physics Olympiad (NBPhO), European Physics
Olympiad (EuPhO), International Physics Olympiad (IPhO)
ou Asian Physics Olympiad (APhO) .

Clique aqui para acessar o formulário de inscrição, ou
acesse a página do CF. O peŕıodo de inscrição se estende desde
às 00:00 do dia 11/07/2020 até às 15:00 do dia 31/08/2020,
ou seja, ainda será posśıvel se inscrever no CF durante sua
realização. Porém, recomenda-se que a inscrição seja feita
antes do ińıcio da publicação do Problema 1, pois assim o
participante terá a oportunidade de aproveitar todo o tempo
dispońıvel para a resolução dos problemas.

2 Publicação dos problemas e envio das soluções
Semanalmente, a partir do dia 03/08/2020, os partici-

pantes receberão os problemas por e-mail às 15:00 de cada
segunda-feira durante 4 semanas. Além disso, os problemas
serão publicados na página do CF no mesmo horário dos res-
pectivos envios por e-mail. Serão publicados 2 problemas em
cada semana, um para o grupo A e outro para os grupos
B e C. A solução de cada problema deverá ser enviada ao
e-mail campfis.2020@gmail.com até 15:00 da segunda-feira
seguinte à publicação do respectivo problema. O assunto do
e-mail deverá ser escrito exatamente da forma ”Problema X
(Y)”, em que X é o número do problema (1, 2, 3 ou 4) e Y

1Todos os horários e datas presentes neste regulamento estão no
Horário Oficial de Braśılia (BRT)

2Aqueles que se matricularam na universidade mas que ainda não
começaram a assistir as aulas não são considerados como ”estudantes
cursando a universidade”.

é o grupo do participante (A, B ou C). Feito isso, será envi-
ada uma mensagem de confirmação de recebimento. Soluções
enviadas após o prazo ou enviadas mais de uma vez serão
desconsideradas. Portanto, atenção ao enviar de forma defi-
nitiva. Somente serão aceitas soluções enviadas no formato
PDF. As soluções podem ser redigidas no formato que o estu-
dante achar conveniente (Word, LaTeX, à mão,...), contanto
que estas sejam convertidas em PDF antes do envio. Sugere-
se o site iLovePDF para a conversão de imagens em PDF,
porém semelhantes são válidos.

3 Pontuação
Cada solução receberá uma pontuação base que é no mı́nimo

0 e no máximo 1. Somente as soluções completas e sem erros
receberão pontuação base máxima. As demais soluções rece-
berão pontos parciais, ou seja, é posśıvel pontuar mesmo não
chegando em uma resposta final ou encontrando uma resposta
final incorreta. Haverá dois tipos de bônus na forma de fato-
res multiplicativos: de tempo e de melhores soluções. Cada
solução com pontuação base maior que zero receberá um fa-
tor multiplicativo da forma π

1
x+1 , onde x é a ordem de envio,

ou seja, a primeira solução enviada receberá um fator π1/2, a
segunda receberá π1/3 e assim sucessivamente. As melhores
soluções, isto é, as mais bem escritas, mais criativas, mais
completas e explicativas receberão um fator multiplicativo de
π = 3, 1415..., além do bônus de tempo.

4 Resultados
As pontuações, rankings, soluçôes oficiais, melhores soluções

e materiais relacionados serão publicados depois de passado
1 mês do prazo final para o envio das soluções do respectivo
problema. Dessa forma, o resultado geral será publicado de-
pois de passado 1 mês do prazo final para o envio das soluções
do Problema 4.

5 O que precisa ser demonstrado
Não são necessárias as demonstrações das fórmulas básicas

relacionadas aos tópicos presentes no Syllabus da IPhO, mas
tudo que vai além desses conhecimentos precisa ser demons-
trado nas soluções.

6 Recursos
Após a publicação da solução oficial e dos resultados de

cada problema, o e-mail do CF estará dispońıvel para o re-
cebimento de recursos que possam vir a apontar erros nos
rankings e/ou nas soluções oficiais. O prazo máximo para o
envio dos recursos é de 7 dias (168 horas) após a publicação
do resultado geral. Os recursos devem ser enviados no for-
mato PDF. Após a análise dos recursos, será publicada uma
nota esclarecedora sobre a situação conforme cada caso.

7 Dúvidas
Está aberta uma sessão de perguntas e respostas para sa-

nar dúvidas na página do instagram do CF. Dúvidas também
podem ser enviadas ao e-mail campfis.2020@gmail.com.
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https://forms.gle/gez8VfPSKb6xd9vW8
http://ampulhetadosaber.com/fisica/cf
campfis.2020@gmail.com
https://www.ilovepdf.com/pt/jpg_para_pdf
https://www.ioc.ee/~kalda/ipho/formulas.pdf
https://www.instagram.com/campdfis/
campfis.2020@gmail.com
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