RESULTADOS DA 2ª IF OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA – IFOMAT
Os resultados abaixo mostram os 10 primeiros colocados na IFOMAT 2018. As três
primeiras posições aparecem em ordem alfabética, sem discriminar quem ficou em 1º, 2º ou 3º
lugar. Somente no dia da premiação, 13 de novembro, terça-feira, 19h, no auditório Pedro
Kayser do IFSul campus Sapucaia, serão divulgadas as posições finais desses/as
competidores/as, guardando para esse momento a definição do campeão ou campeã em cada
série de ensino. Na modalidade 2º ano, exclusiva aos estudantes do IFSUL, campus Sapucaia do
Sul, tivemos 23 participantes.
As linhas da tabela em cinza correspondem aos/às alunos/as que receberão certificado de
menção honrosa no dia da premiação por terem conquistado 4º ou 5º lugares.
Lembramos que em caso de empate em pontos, foi adotado como critério de desempate a
maior pontuação na 3ª parte e na 2ª parte da prova, respectivamente.
Agradecemos a participação de todos e todas e deixamos o convite para que os alunos e
alunas classificados/as em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares, juntamente com o professor ou professora
responsável e a direção da escola, venham à cerimônia de premiação prestigiar o encerramento
da IFOMAT. O convite se estende aos professores e professoras representantes e à direção das
escolas participantes do evento que não têm alunos e alunas entre os/as premiados/as.
A Olimpíada do IFSul é um evento anual que fará parte do calendário de Sapucaia do Sul e
em 2019 ocorrerá no dia 25 de setembro. Estejam todos e todas, desde já, convidados/as para a
3ª edição da IFOMAT.
2º ano Ensino Médio/Técnico
Class Nome dos alunos
3º

Aten Fernandes da Silva
William Rocha Silva

1º

Giovana Bombardelli
Lucas Faria

2º

Guilherme da Silva Roxo

4º

Giordano dos Santos Parlato
Guilherme Ryan Hinterholz Mutschall

5º

Etiely de Moura Martins
Gabriel Amandio Serafim

6º

Douglas Eduardo Oliveira da Rosa
Lucas Rohr Carreño

7º

Allan Samuel Gomes Rodrigues
Roberta Bernardo Teixeira

8º

Ana Júlia Ribeiro Pereira
Luciana Finger Ribeiro

9º

Ana Maria Wolf
Ismael Bernarecki de Fraga

10º

Fernanda Espinoza Genuino
Gabriel Marques de Borba

10º

Júlia Luz Maciel dos Santos
Paola Liandra Tunis Rotta

