
 
 

 

 

Chamada para manifestação de interesse em participar do 

BRICS YOUNG INNOVATOR PRIZE 2018 

O MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) solicitou à ABC 

(Academia Brasileira de Ciências) indicações de nomes para o BRICS YOUNG 

INNOVATOR PRIZE 2018. 

 
A ABC e a FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia) lançam esta chamada e 

coordenam, em conjunto com o MCTIC, a escolha de 1 jovem do Brasil que será indicado 

ao prêmio, que terá, ao todo, 10 concorrentes dos países dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul). Os participantes, além da visibilidade nacional e internacional e 

destaque por terem sido indicados ao prêmio por seus países, irão concorrer a três 

expressivas premiações em dinheiro (1o. lugar: US$25,000; 2o. lugar: US$15,000; 3o. lugar: 

US$10,000). 

 
Regras e condições para participar: 

● Ter menos de 30 anos (nascido em ou após 1 de janeiro de 1989); 

● Ser o autor de projeto (invenção, produto, aplicativo ou serviço) que tenha foco nos 

principais desafios socioeconômicos e de desenvolvimento e forneça solução 

inovadora para melhorar as condições de vida nas sociedades contemporâneas dos 

BRICS; 

● A solução inovadora deve estar pronta para o mercado ou já no mercado. Não serão 

aceitas submissões em que o projeto se refira apenas a ideias, rascunhos, 

protótipos, demonstrações ou projetos inacabados; 

● Submeter, até 28/05/2018 (segunda-feira), às 09h00min (nove horas da manhã), 

por meio do preenchimento do formulário disponível em 

https://goo.gl/forms/VE7BcRCiGD8AzCn82: 

○ Nome completo, CPF, telefones e emails de contato; 

○ uma breve descrição (em português ou inglês) da solução inovadora, em não 

mais de oitocentas (800) palavras, que transmita a essência da solução 

inovadora desenvolvida, omitindo detalhes completos de tecnologia, 

treinamento e/ou design; 

○ uma breve justificativa de porque a solução inovadora desenvolvida se aplica 

a desafios socioeconômicos e de desenvolvimento e pode colaborar para 

melhorar as condições de vida nas sociedades contemporâneas dos BRICS. 

● O(a) candidato(a) deve se comprometer a entregar, caso seja selecionado e receba 

a resposta ainda no dia 28/05/2018, a entregar até 30/05/2018 (quarta-feira), às 

8h00 (oito horas da manhã), os seguintes itens (todos os itens em inglês): 

1. Formulário de inscrição preenchido e assinado. 

https://goo.gl/forms/VE7BcRCiGD8AzCn82
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2. Breve descrição da solução inovadora (máx. 800 palavras), que transmita a 

essência da solução inovadora desenvolvida, omitindo detalhes completos de 

tecnologia, treinamento e/ou design. 

3. Descrição detalhada da solução, incluindo um esboço de como se propõe a 

resolver ou já está resolvendo algum problema relacionado a desafio 

socioeconômico e de desenvolvimento, claramente definido. Esta descrição 

não deve incluir know-how confidencial ou detalhes técnicos semelhantes 

que possam prejudicar o julgamento, mas sim concentrar-se em explicar os 

termos gerais da solução proposta em termos leigos, explicitando e deixando 

claros os benefícios da referida solução sobre as soluções existentes (ou a 

falta delas). Esta descrição pode incluir um ou mais dos seguintes itens: 

a. Um documento (.Doc ou .PDF) com pelo menos quarenta (40) 

páginas, com tamanho de letra doze (12) e incluindo não mais de oito 

(8) páginas de gráficos, desenhos, gráficos e/ou ilustrações; 

b. Uma apresentação em PowerPoint consistindo de não mais que doze 

(12) slides; 

c. Um vídeo de oito (8) minutos. 

● Caso seja selecionado, o(a) candidato(a) apresentará seu projeto para uma banca 

avaliadora no 3rd. BRICS Young Scientist Forum, que será realizado em Durban 

(África do Sul), de 25 a 29 de junho, e lá poderá contar com apoio de tradução 

simultânea, caso não se sinta apto(a) fazer sua apresentação em língua inglesa. 

 

 
Documentos de referência: 

● BRICS Young Innovator Prize - Rules and Conditions - 

https://drive.google.com/open?id=15cS-QZ7FBMrVVoGq9tXzbRAXX-eTeKfj - Cabe 

destacar que a data de submissão de indicações para prêmio foi prorrogada para 

30/maio/2018 e que quem submete a indicação de nomes até essa data é o MCTIC 

e não o(a) candidato(a) diretamente. 
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