
Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) 

Instruções para o envio do pedido de revisão de notas 

 

 Os pedidos de revisão de notas deverão ser encaminhados à 

Coordenação da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) 

exclusivamente via Internet, utilizando-se para tal o sistema eletrônico 

de pedido de revisão de notas online. Não será aceita nenhuma outra 

forma de solicitação. 

 

 O horário limite para enviar os pedidos de revisão de notas será até às 

18h00 (dezoito horas), horário de Brasília, do dia 18 de dezembro de 

2019, não sendo aceitos pedidos enviados após esta data e horário.  

 

 A Coordenação da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) não se 

responsabilizará por pedidos de revisão de notas não recebidos em 

decorrência de eventuais problemas técnicos ou de congestionamentos 

nas linhas de comunicação.  

 

 Caso o pedido de revisão de notas seja enviado fora do prazo de envio, 

ele não será aceito pelo sistema eletrônico, razão pela qual não haverá 

possibilidade do pedido ser considerado.  

 

 O arquivo a ser enviado deve ser gerado unicamente em formato (.pdf) 

e anexado ao sistema de pedido de revisão de notas online, limitando-se 

a 2Mb (dois megabytes).  

 

 O pedido deverá ser devidamente fundamentado. Caso seja necessário 

utilizar figuras, gráficos ou outros, para esclarecer a argumentação do 

pedido, estes não devem comprometer a capacidade do arquivo final, 

pois os documentos que excederem o limite de 2Mb não serão recebidos 

pelo sistema.  

 

 Será aceito um único pedido de revisão de notas por questão. Na 

hipótese de existir o envio de um segundo pedido de revisão de notas da 

mesma questão, respeitando-se o prazo limite estipulado para o envio, 

este será considerado substituto do anterior, sendo levado em 

consideração para análise apenas o último pedido de revisão de notas 

recebido pelo sistema. 

 

 Após o pedido de revisão de notas ser efetivamente enviado, aparecerá 

o estado do pedido “Pedido de revisão recebido” – nesta fase, o 

pedido ficará disponível para ser avaliado pelo corretor.  

 

 



 Após o término do período de revisão de notas, o estudante não 

receberá nenhuma mensagem oficial de confirmação de que seu pedido 

foi deferido ou indeferido. Caso ocorra alguma alteração da nota, para 

mais ou para menos, o estudante poderá consultar a nota final atribuída 

pelo corretor, exclusivamente na área restrita, após a divulgação do 

resultado final, no site da OBM.   

 

 Não haverá novo recurso, após a divulgação do resultado final.  

 

Importante: Uma vez recebido o pedido de revisão, a nota inicialmente 

atribuída poderá ser mantida, aumentada ou diminuída.  
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