COMUNICADO
Tivemos recentemente reclamações por parte de algumas escolas sobre a participação de uma equipe de
estudantes brasileiros na RMPh (Romanian Master of Physics) sem o conhecimento da OBF-SBF. As
reclamações foram sobre o uso de informação privilegiada por um ex-líder do Brasil na IPhO
(International Physics Olympiad) e uso indevido da sigla OBF-SBF como instituição representativa.
A RMPh é uma atividade de competição de conhecimentos de física organizada pela escola de ensino
médio Vianu da Romênia, http://rmph.lbi.ro/2014/_dwl/INVITATIE%202014.pdf, onde as equipes de
estudantes de física de ensino médio são convidadas para medir seus conhecimentos. É notória a
participação de times regionais e locais, como exemplo no certame deste ano, a Romênia participou com
cinco equipes, enquanto a Rússia, Sérvia e Bósnia-Herzegovina com duas equipes cada. Em contato com
a comissão organizadora da RMPh fomos comunicados que a equipe brasileira foi recebida como um
time de uma escola de ensino médio do Brasil, e não como uma equipe Olímpica Brasileira de Física. O
responsável desta equipe não foi nominado como líder da Olimpíada Brasileira de Física, mas sim como
líder do seu time de uma escola de ensino médio. Ademais, nos anúncios oficiais e em geral da RMPh
não registramos qualquer referência a Olimpíada Brasileira de Física ou Sociedade Brasileira de Física.
A existência da RMPh já era do conhecimento de algumas escolas brasileiras desde 2014, onde as
participações destas escolas já eram previstas sob convite específico para cada escola, assim, não houve
o uso de informação privilegiada específica de uma pessoa. A OBF-SBF não manifestou o seu interesse
pela participação neste certame devido ao período da aplicação deste evento, no mês de fevereiro, e
também a não existência de projeto de participação neste evento para cobrir seus elevados custos.
Em referência a participação dos alunos na RMPh e que os mesmos poderiam ser impedidos de
participarem na OIbF deste ano, entramos em contato com a organização da OIbF e obtivemos uma
resposta de que o impedimento de participação de um estudante na OIbF seria aplicado somente ao
estudante que tenha participado anteriormente na IPhO, International Physics Olympiad.
Assim, não percebemos o uso de informação privilegiada por um ex-líder do Brasil na IPhO
(International Physics Olympiad), nem o uso indevido da sigla OBF-SBF como instituição representativa
na RMPh, e nem a impossibilidade de participação dos referidos alunos na OIbF.
A participação efetiva da OBF-SBF no certame da RMPh2017, se uma solicitação neste sentido ocorrer,
deverá ser regulamentada e aprovada no Regulamento OBF2017, na próxima reunião anual do conselho
e coordenação estadual da OBF.

