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OQSP – 2021 – QUÍMICA E OS OCEANOS 

 

Programa da Fase Final 
 

Promoção: 
Associação Brasileira de Química – Regional São Paulo  

 

Patrocínio: ABICLOR, AGILENT, BRASKEM, CLARIANT, 
CRQ–IV Região, EUROFARMA e Univ. Presb. MACKENZIE  

Apoio: Instituto de Química–USP, FUVEST, METROHM e ABIQUIM  

 

A quarentena imposta pela pandemia da COVID-19 ainda inviabiliza a forma tradicional presencial de aplicação da Prova 

da Fase II - Final da OQSP-2021 no Instituto de Química da USP, com experimentos ao vivo, aplicação da prova, pronta 

correção pela comissão julgadora, almoço, visita a laboratórios, show do grupo Química em Ação, premiação e 

encerramento (por exemplo, OQSP-2019). 

Assim como ocorreu para a OQSP-2020, a Comissão Organizadora optou por gravar os experimentos em vídeo, aplicar 

a prova on-line e transmitir a cerimônia de premiação pela internet. Para esse ano, no entanto, todo o evento ocorrerá 

no mesmo dia (exceção para o simulado), sendo o programa completo com as atividades apresentados na tabela abaixo. 

Notem que, no dia da Final, haverá atividades em que pais, professores e público em geral também poderão 

acompanhar. 

 

Simulado de prova para teste de conexão e instruções aos estudantes 

Data Horário Atividade Participantes 

05/06/2021 

8h30 Recepção aos estudantes e identificação Apenas estudantes finalistas 
(até 03/06/2021 cada estudante 

receberá em seu e-mail 
instruções para acesso) 

9h00 Visualização do vídeo "teste" 

9h15 Realização da prova "teste" 
10h45 Encerramento da prova "teste" 

 

 

Fase Final 

Data Horário Atividade Participantes 

12/06/2021 

8h30 Recepção aos estudantes e identificação Apenas estudantes finalistas 
(até 03/06/2021 cada estudante 

receberá em seu e-mail instruções 
para acesso) 

9h Visualização do vídeo de experimentos 
9h30 Início da prova da Fase Final 

11h30 Encerramento da prova da Fase Final 

   

12h – 16h Correção de provas e organização geral Apenas comissão organizadora 

   

16h 

Abertura da cerimônia de premiação pela 
presidente da ABQ-SP 

Transmissão ao vivo pelo Youtube 
do Instituto de Química da USP e 

aberto ao público em geral 
Clique aqui para acessar 

 

 

 

  

Saudações dos apoiadores e patrocinadores 
aos participantes da OQSP-2021 

Anúncio dos 56 medalhistas e demais 
premiados da OQSP-2021 

Encerramento da OQSP-2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K_l7setzfFk&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP

