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Vote nessa matéria: 

Pela primeira vez na história, o Brasil será sede da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica International Olympiad

on Astronomy and Astrophysics (IOAA) que se realiza, de 6 a 13 agosto, no Rio de Janeiro.

Para o evento internacional, são esperados 160 estudantes de ensino médio dos cinco continentes, com idade entre 14 e 18

anos, que vão disputar medalhas de uma competição diferente. Em vez de quadras e aparelhos esportivos, os equipamentos

serão telescópios, calculadoras, criatividade e aplicação, em meio à primeira competição científica de alcance mundial realizada

no Brasil.

A disputa contará com representantes de países como Emirados Árabes, Irã, China, Polônia, Lituânia, Bangladesh, Bolívia,

Chile, Grécia e Portugal. Temos sempre em mente que estamos em uma competição, mas a oportunidade de conviver com
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pessoas de tantos lugares diferentes é uma experiência única. Conhecer culturas diversas é o primeiro passo para respeitarmos
as diferenças, diz Julio Campagnolo, primeiro estudante brasileiro a participar da Olimpíada Internacional de Astronomia, na

Tailândia, em 2007. Na ocasião, ele conquistou a medalha de bronze. Além da disputa pelo lugar mais alto do pódio, a
competição estimula a integração entre os diferentes povos representados.

Este ano, a equipe brasileira é formada por dez estudantes selecionados a partir da Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA), disputada anualmente no país desde 1998. São sete representantes de São Paulo, um de Minas Gerais,
um do Ceará e um do Piauí. A abertura oficial da 6ª IOAA será realizada na segunda-feira, 6 de agosto, às 10h, no Planetário

da Gávea, com o desfile oficial das delegações.

Leia mais.
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