
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

                                         

Circular nº 42/2022/DEG Em  18 de outubro de 2022.

 

Para: todas as Unidades Acadêmicas da Universidade de Brasília

Assunto: Inscrições para o prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher

O Decanato de Ensino de Graduação leva ao conhecimento de toda a comunidade
acadêmica o edital da quarta edição do Prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher”, lançado pela Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que premiará a categoria “Meninas na Ciência”, dedicada às
jovens e futuras cien�stas do País.

Ao todo serão seis premiadas: três do Ensino Médio e três da Graduação - de cada uma
das três grandes áreas do conhecimento: Humanidades; Biológicas e Saúde; e Engenharias, Exatas e
Ciências da Terra. Elas serão avaliadas pela cria�vidade e boa aplicação do método cien�fico em projetos
de iniciação cien�fica, bem como o potencial de contribuição com a ciência no futuro. Também serão
consideradas estudantes com desempenho destacado em a�vidades cien�ficas como feiras, olimpíadas
cien�ficas e a�vidades similares.

As indicações, com a devida documentação, poderão ser feitas até o dia 31 de outubro de
2022, exclusivamente através de formulário online, neste link: h�ps://bit.ly/premiocarolinaborisbpc.

Para a inscrição das candidatas indicadas aos prêmios será necessário o envio de uma
mini-biografia atualizada (com até 500 caracteres, com espaço); currículo atualizado na Plataforma La�es
(h�p://la�es.cnpq.br); e carta de recomendação fundamentada em evidências que jus�fiquem o prêmio
(até 2.000 caracteres, com espaço). Será necessário também anexar ao formulário o projeto/a�vidade
cien�fica realizada, explicando a importância do projeto/a�vidade, seu desenvolvimento, os obje�vos
a�ngidos e sua relevância. A documentação deverá enfa�zar o que foi realizado pela própria estudante,
iden�ficando as a�vidades realizadas com ajuda do(a) professor(a) orientador(a). Se a indicação for pelo
desempenho destacado em a�vidades cien�ficas – feiras, olimpíadas cien�ficas, divulgação cien�fica, etc.
– a documentação deverá comprovar a par�cipação e o desempenho na referida a�vidade.

O anúncio das premiadas será feito no dia 20 de janeiro de 2023. A cerimônia de outorga
do prêmio às contempladas será realizada no dia 10 de fevereiro de 2023, durante o evento anual
realizado pela SBPC, no Salão Nobre do Centro Universitário Maria Antônia da USP, em São Paulo.

Pedimos a colaboração de todos e todas para a divulgação do prêmio, para que possamos
fazer essa oportunidade chegar a muitas de nossas brilhantes alunas de graduação.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de
Graduação, em 18/10/2022, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8843583 e
o código CRC 5165D631.
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