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A Olimpíada Brasileira de Informática – OBI é promovida pela Universidade de 
Campinas – UNICAMP e composta por 2 modalidades: Iniciação e Programação, 
abrangendo alunos do ensino fundamental, médio e graduação. Na modalidade 
Programação, os competidores escolhem uma das linguagens de programação 
permitidas e definidas previamente para resolver problemas de computação, como 
JAVA, C, C++ e Python. Já na Modalidade Iniciação, os alunos resolvem a prova de 
lógica em papel, sem a necessidade de usar o computador. No Instituto Federal 
Catarinense – IFC – Videira, desde 2017, a cada ano é proposto um projeto de 
extensão para incentivar as escolas de Videira - SC a participarem da OBI, conforme 
calendário da UNICAMP. No presente ano, 2021, a olimpíada está em fase de 
realização. Inicialmente, na Fase Local se inscreveram 122 estudantes de três 
escolas incluindo o IFC e para a Fase Estadual foram selecionados conforme 
regulamento, entre os que realizaram a prova, os 15% melhores de cada escola que 
acertarem pelo menos um terço das questões e destes, 5% dos melhores em nível 
nacional. Na Modalidade Iniciação foram classificados 21 alunos para a Fase 
Estadual. Os participantes do segundo ano do curso técnico em Informática 
Integrado do IFC-Videira foram 7 inscritos, na modalidade Programação Nível 2, 
sendo que destes, 2 foram aprovados para a Etapa Estadual. Para a etapa Nacional, 
foram classificados 6 alunos das escolas e 1 aluno do IFC-Videira. A etapa Nacional 
está prevista para ser realizada em Setembro e Outubro de 2021, permitindo a 
realização da prova pelos classificados tanto de forma online quanto presencial na 
escola do próprio competidor. No presente ano, 2021, devido à pandemia, as 
escolas puderam optar pela prova online ou presencial. No caso do IFC-Videira, os 
alunos optaram pela prova online e as demais escolas pela prova presencial, em 
todas as etapas. Pretende-se, assim como em anos anteriores, oferecer um mini 
curso de lógica e programação aos competidores selecionados para a Etapa 
Nacional.                                      
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