Inscrições abertas para o prêmio Green Talents
Torne-se um Green Talent. Conecte-se com uma rede
extraordinária de cientistas e com a elite da pesquisa de
sustentabilidade na Alemanha e promova suas ideias.
Bonn, 16 de abril de 2019 Como podemos criar condições de vida boas e saudáveis
para todos, no mundo inteiro, enquanto alterações climáticas globais desafiam as
economias e os estilos de vida atuais? Como podemos preservar os recursos do
nosso planeta para gerações futuras? Como a pesquisa pode contribuir para
aumentar a sustentabilidade? Essas são as questões centrais do "Green Talents –
International Forum for High Potentials in Sustainable Development". Sendo um
cientista criativo e de mente aberta, você está convidado a se candidatar com seu
projeto e apresentar sua pesquisa a um público mais amplo, discutir com
especialistas de renome e conduzir sua pesquisa na Alemanha.
O tema da competição de 2019, “Smart Green Planet – Solutions for a Sustainable
Future” lança um foco especial na questão de como a digitalização pode promover
mais sustentabilidade na ciência e em nossas sociedades. Porém, aplicações de
todas as disciplinas também são bem-vindas e não é necessária uma conexão
direta entre a pesquisa e a digitalização.
Como um Green Talent 2019 de sucesso, você irá receber:

convite para participar durante duas semanas do Green Talents Science
Forum 2019, totalmente financiado, que consiste em
− visitas a estabelecimentos, instituições e empresas alemãs líderes em
sustentabilidade, com acesso exclusivo às suas pesquisas e seus projetos
inovadores;
−

encontros individuais com especialistas alemães de sua escolha para discutir
as possibilidades de futuros projetos conjuntos de pesquisa e cooperação;

− oportunidades de networking na conferência alumni do aniversário de 10 anos
do Green Talents em Berlim, com a presença dos principais representantes da
área de sustentabilidade da Alemanha;

uma estadia de até três meses, totalmente financiada, para pesquisa em
uma instituição de sua escolha em 2020, na Alemanha;


acesso exclusivo à prestigiosa rede dos Green Talents alumni.

Seja selecionado por um júri de renomados especialistas alemães e tenha acesso
exclusivo à rede de pesquisa em sustentabilidade da Alemanha. Inscreva-se agora!
O Planeta Terra precisa de você!
Informações adicionais
O programa “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable
Development” é realizado pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa da
Alemanha ao longo dos últimos 10 anos. O programa está sob os auspícios da
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Ministra Anja Karliczek. Ao homenagear 25 jovens pesquisadores internacionais
todos os anos, o programa incentiva o intercâmbio global de ideias ecológicas
inovadoras na área de sustentabilidade. Desde 2009 um total de 232 cientistas
excelentes de 65 nações foram premiados pelas suas conquistas e pelas
contribuições para tornar suas comunidades, países e sociedades mais
sustentáveis.
Estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de jovens profissionais
com até três anos de experiência profissional (excluindo-se experiência profissional
obtida no âmbito de um grau educacional) e com forte foco em desenvolvimento
sustentável estão qualificados a se inscreverem. Os candidatos devem provar
excelente domínio do idioma inglês e ter notas acima da média. Serão consideradas
apenas inscrições de cidadãos e residentes não alemães.
Para visualizar o folheto da competição, o vídeo da premiação e obter mais
informações consulte nosso site www.greentalents.de.
Prazo para envio das inscrições: 22 de maio de 2019, 14:00 CEST.
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