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A associação B8 Projetos Educacionais teve mais uma vez 

papel fundamental no fortalecimento da educação brasileira 

frente aos padrões internacionais. Os excelentes resultados 

de 2013 comprovam esse fato. 

Conseguimos alcançar feitos inéditos no IYPT (Torneio 

Internacional de Jovens Físicos), com a medalha de prata e 

o 7º lugar entre os melhores países do mundo no 

ensino da física. Além disso, a equipe brasileira da IJSO 

(Olimpíada Internacional Júnior de Ciências) acaba de voltar 

da Índia com um número recorde de medalhas de prata, a 

melhor colocação entre todos os países da Europa, 

África e Américas, além da melhor nota feminina da 

competição. 

Para continuar essa crescente evolução e demonstração do 

potencial educacional do Brasil, apresentamos a seguir nossa 

proposta de parceria para 2014, incluindo as principais 

atividades e as vantagens para o parceiro. 

Janeiro de 2014. 

Márcio Dalla Valle Martino 

Presidente da B8 Projetos Educacionais 
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Resultados alcançados em 2013 

O sucesso das competições organizadas pela B8 Projetos 
Educacionais comprova-se pelos seus resultados: 

 IYPT: em apenas três anos desde a volta da participação do 
país no torneio, o Brasil assegurou a 7ª posição e 
conquistou a medalha de prata, à frente de países 
reconhecidos mundialmente pelo seu desempenho 
científico e ensino de física, como Rússia, China e 
Alemanha. 

 IYPT Brasil:  a competição alcançou novo recorde de 
inscrições, número de equipes participantes (24) e Estados 
representados (10) no Torneio Nacional. A banca de jurados 
contou com mais de 30 avaliadores de instituições de 
ponta como USP, ITA e Unicamp. 

 

 IJSO: todos os alunos foram  premiados na competição 
pela 7ª vez consecutiva, desde o início da organização pela 
B8 Projetos Educacionais. O Brasil obteve o maior número 
de medalhas de prata de sua história, 5, e com isso, ficou em 
1º lugar das Américas e à frente de todos os países da 
Europa e África. Além disso, a melhor performance 
feminina da Olimpíada foi de uma aluna do Brasil. 

 OCJA: na primeira edição do torneio americano, o Brasil 
conquistou todas as 3 medalhas de ouro da 
competição. Todos os alunos foram premiados. 

 IJSO Brasil: graças à repercussão da IJSO na mídia em 
2012, o número de escolas participantes atingiu um novo 
recorde. Pela primeira vez, aplicamos provas 
simultaneamente em todas as regiões do Brasil. 
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Destaques na Mídia 

Em 2013, o IYPT foi destaque nas 
mídias sociais, com alcance de mais 
de 185 mil pessoas no facebook, 
com pico diário de 113 mil, e teve 
matérias publicadas em destaque na 
capa do globo.com, além da seção 
de educação do G1. Além disso, toda 
a competição do IYPT no Brasil é 
transmitida ao vivo pela Internet. 

4 



O IYPT Brasil 2013 

O Torneio Nacional IYPT Brasil 2013 contou com uma série 

de melhorias em relação ao torneio do ano anterior: mais 

monitores para as equipes, configurações otimizadas das 

salas, horários e traslados adequados para melhorar a 

experiência das equipes de outros Estados. 

Porém, o sucesso do torneio só é possível com presença de 

bancas de jurados com altíssima qualidade. Este ano, 

trouxemos mais de 30 professores e mestres na Área 

de Física e Engenharia da Unicamp e USP-São Carlos, 

que, de forma voluntária, dedicaram-se exclusivamente à 

tarefa de julgar as melhores equipes do Torneio Nacional de 

Jovens Físicos. A iniciativa foi tão bem sucedida que o retorno 

destes jurados, agora ainda mais experientes, será crucial em 

2014. 
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Sobre a B8 Projetos Educacionais 

A B8 Projetos Educacionais é uma associação cultural sem 
fins lucrativos que tem como missão: 
• Apoiar e elaborar ações e projetos nas áreas 

educacional e científica 
• Estimular o desenvolvimento nacional da 

educação assim como o reconhecimento global da 
importância da educação na sociedade. 

 
Atualmente, a associação é responsável pela realização das 
edições nacionais de duas olimpíadas acadêmicas, a IJSO 
(International Junior Science Olympiad) e o IYPT 
(International Young Physicists’ Tournament), que 
classificam os melhores estudantes do país para representar o 
Brasil nos respectivos torneios internacionais. Além disso, é 
co-fundadora da OCJA (Olimpíada de Ciências Júnior 
Americana), que reúne os melhores alunos de ciências do 
continente desde 2013. 
 
Desde 2007, quando passou a organizar edições nacionais de 
competições científicas mundiais, a B8 Projetos Educacionais 
liderou delegações brasileiras em diversos países, da 
Argentina a Taiwan, passando por Coreia do Sul, Azerbaijão, 
Nigéria, Irã, África do Sul, Alemanha e Índia, estimulando a 
formação de jovens cientistas e líderes acadêmicos 
globais. 
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Competições Organizadas 

IJSO BRASIL   WWW.IJSO.COM.BR 
 
A IJSO Brasil é a etapa nacional da Olimpíada Internacional 
Júnior de Ciências, única competição do gênero que engloba 
as três grandes áreas científicas: Física, Química e Biologia. 
A IJSO é realizada desde 2004 e é disputada por mais de 
50 países representados por seis estudantes de até 15 
anos. Todos os estudantes são submetidos a avaliações 
teóricas e experimentais em provas individuais e em equipe. 

IYPT BRASIL   WWW.IYPT.COM.BR 
 
O IYPT Brasil é a versão nacional do tradicional Torneio 
Internacional de Jovens Físicos, realizado desde 1988. O 
IYPT é uma competição entre equipes compostas por até 
cinco estudantes do ensino médio, razão pela qual é 
conhecido como a "Copa do Mundo de Física". O grande  
diferencial do torneio refere-se ao formato de disputa único 
entre olimpíadas acadêmicas, baseado integralmente em 
discussões e debates das resoluções dos problemas 
propostos, em sessões denominadas "Physics Fights". 

OLIMPÍADA DE CIÊNCIAS JÚNIOR AMERICANAS 
 
Após a participação como país convidado em duas 
edições da OACJr (Olimpiada Argentina de Ciencias 
Junior), a partir de 2013, a B8 Projetos Educacionais 
também foi co-responsável pela organização desta nova 
olimpíada de ciências, cuja primeira edição foi realizada 
em Mendoza, na Argentina. 
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Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nossa 
proposta e ficamos à disposição através dos contatos abaixo, 
em caso de dúvidas ou questionamentos. 

B8 Projetos Educacionais 
CNPJ: 17.265.386/0001-66 

www.ijso.com.br  www.iypt.com.br 

  

Allison Hirata   (11) 97558-9039 

Márcio Martino  (11) 97609-0042  

Thiago Serra   (11) 99900-8991 
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