
  
Chamada para inscrição para o 

BRICS YOUNG INNOVATOR PRIZE 2019 
  

De 6 a 8 de novembro de 2019, no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, acontecerá o The 4th BRICS Young                    
Scientist Forum, que acontecerá no âmbito do Encontro de Cúpula dos BRICS. Além de sessões               
científicas temáticas e outras atividades, também faz parte da programação a entrega do BRICS              
Young Innovator Prize 2019, um prêmio para jovens inovadores, que terá concorrentes dos países              
dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), sendo 4 deles do Brasil. 
  
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) foi convidada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,             
Inovações e Comunicações (MCTIC) a indicar potenciais candidatos(as) para o prêmio e, em parceria              
com a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), lança esta chamada, aberta até o dia                
24/outubro/2019 às 12h (meio-dia), para inscrição de jovens inovadores(as) interessados(as) em           
participar do BRICS Young Innovator Prize 2019. 

Os(as) participantes, além da visibilidade nacional e internacional e destaque por terem sido             
indicados(as) 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. As passagens e hospedagem serão de              
responsabilidade da organização do encontro. 

 Regras e condições para participar: 

· Ter menos de 30 anos (máximo de 29 anos de idade no dia do prêmio – 8 de novembro de 2019). 
  
· Ser o(a) autor(a) do 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 sua inscrição, até 24/10/2019 (quinta-feira), às 12h (meio-dia), por meio do            

preenchimento do formulário disponível em https://forms.gle/b2EZ2DzfZ3N6y8Uh9, com as        
seguintes informações: 

  
o Nome completo, CPF, RG, telefones e emails de contato; 

  

http://www.febrace.org.br/
https://forms.gle/b2EZ2DzfZ3N6y8Uh9


o Breve justificativa, de no máximo 300 palavras em português, porque você considera que             
merece ser indicado(a) ao prêmio. Deixe claro porque seu projeto (que já tenha um              
protótipo de processo ou produto inovador) tem foco em importante desafio social,            
econômico, de desenvolvimento ou ambiental e fornece solução inovadora que ainda não            
está no mercado para melhorar as condições de vida das sociedades contemporâneas dos             
países membros dos BRICS. 

  
o UPLOAD de arquivo, no formato PDF e tamanho máximo 1MBytes, contendo o            

formulário de inscrição preenchido com as suas informações (vide         
Formulario_4671991_BRICS_YIP_2019_NOMINATION_FORM.pdf) 

  
o LINK para arquivo PDF do relatório do seu projeto. O arquivo deverá ter no máximo 30                

páginas e 20Mbytes (incluindo não mais do que 4 páginas de gráficos, desenhos,             
esquemas e ilustrações). Recomenda-se o formato A4 , fonte Arial, tamanho 12,            
espaçamento de 1.5, margens superior/inferior de 2.3cm, margens esquerda/direita de          
3.0cm. Recomenda-se que o texto esteja em inglês. Caso seja submetido texto em             
português, o(a) candidato(a) compromete-se no caso de ser selecionado a encaminhar           
versão de relatório em inglês com pelo menos dois dias de antecedência ao evento que               
acontecerá no Rio de Janeiro. 

  

LINKS para documentos importantes: 

·      Regulamento_4671986_BRICS._2nd_Young_Innovator_Prize_2019.v25.9.19.pdf 
·      Nota_4671900_Concept_Note.pdf 
·      Formulario_4671991_BRICS_YIP_2019_NOMINATION_FORM.pdf 

  
REALIZAÇÃO 

 

APOIO 

             

  
 

https://drive.google.com/open?id=1whNyPtlcowtrYn2D_CqV5So4wlK1f7Wz
https://drive.google.com/open?id=1whNyPtlcowtrYn2D_CqV5So4wlK1f7Wz
https://drive.google.com/open?id=1I-brbmoPa1lX_fRp9X3Aiw-ED1QXRpyN
https://drive.google.com/open?id=1I-brbmoPa1lX_fRp9X3Aiw-ED1QXRpyN
https://drive.google.com/open?id=1SwklpkdAX33nQE0EbG7fjtS4aq-3vdyl
https://drive.google.com/open?id=1SwklpkdAX33nQE0EbG7fjtS4aq-3vdyl

