EDITAL N° 12/2020
PRÊMIO CAROLINA BORI CIÊNCIA & MULHER CATEGORIA MENINAS NA CIÊNCIA

A Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN torna público o presente edital e convida as estudantes de
iniciação científica da instituição a realizarem sua inscrição nos termos aqui estabelecidos.

1. OBJETO
Indicar estudantes de iniciação científica do Ensino Médio e da Graduação para concorrer ao
Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher na categoria Meninas na Ciência.

2. PRÊMIO CAROLINA BORI CIÊNCIA & MULHER
2.1. O Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher é uma homenagem da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) às cientistas destacadas e às futuras cientistas brasileiras de notório
talento, que leva o nome de sua primeira presidente mulher, Carolina Martuscelli Bori.
2.2. A premiação ocorre anualmente, alternando cada uma de suas categorias: Mulheres Cientistas
e Meninas na Ciência.
2.3. Instituído em 2019 pela SBPC, o prêmio segue este ano em sua segunda edição, a primeira
dedicada às Meninas na Ciência, as jovens e futuras cientistas do País.
2.4. O Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher tem o objetivo de valorizar e dar visibilidade às
mulheres cientistas brasileiras destacadas e incentivar as meninas a se interessarem pelas
carreiras científicas.
2.5. Nesta edição, o prêmio será concedido pela SBPC a uma estudante do Ensino Médio e a uma
da Graduação cujas pesquisas de iniciação científica demonstrem criatividade, boa aplicação do
método científico e potencial de contribuição com a ciência no futuro. Também serão consideradas

estudantes com desempenho destacado em atividades científicas como feiras, olimpíadas
científicas e atividades similares.
2.6. As indicações de candidatas da UFRN para a categoria Meninas na Ciência serão feitas pela
Pró-Reitoria de Pesquisa desta instituição.

3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. Para se inscrever no presente edital, a estudante deverá preencher e enviar formulário
eletrônico disponível em h
 ttps://forms.gle/rLtmoydigmPj18g87 contendo as seguintes informações:
a. Mini-biografia atualizada da candidata.
b. Link para o Currículo da candidata atualizado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br).
c. Carta de recomendação do orientador fundamentada em evidências que justifiquem o prêmio.
d. Projeto/atividade científica realizada, explicando a importância do projeto/atividade, seu
desenvolvimento, os objetivos atingidos e sua relevância. A documentação deverá enfatizar o
que foi realizado pela própria estudante, identificando as atividades realizadas com ajuda
da/do professor/professora orientador/orientadora.
3.2. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de outubro de 2020, exclusivamente por meio
de formulário eletrônico disponibilizado no item 3.1 deste edital.
3.3. Todas as candidatas inscritas cuja documentação estiver atendendo ao presente edital serão
encaminhadas à SBPC pela PROPESQ.
3.4. Não serão válidas as inscrições de candidatas da UFRN realizadas diretamente à SBPC sem a
mediação da PROPESQ.
3.5. As inscrições enviadas fora do prazo estabelecido no item 3.2 deste edital não serão aceitas.

4. PREMIAÇÃO
4.1. O anúncio das premiadas será realizado no dia 20 de janeiro de 2021 pela SBPC.
4.2. A cerimônia de outorga do prêmio às contempladas será feita em 11 de fevereiro 2021, durante
o evento anual realizado pela SBPC em sua sede, em São Paulo, de celebração ao Dia Internacional
das Mulheres e Meninas na Ciência, definido pela Unesco.
4.3. As premiadas serão agraciadas com:
a. Uma placa, que será a marca da premiação, editada com alusão gráfica que identifique
Carolina Bori, o nome da premiação, com o nome da premiada e a data da edição da
premiação.
b. Um diploma.
c. Um voucher de passagem aérea nacional e hospedagem, para permitir que a premiada
participe da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Além da sua
passagem e hospedagem, a contemplada terá direito a um acompanhante, caso seja
estudante de ensino médio ou menor de idade, e apresentará seu trabalho na sessão de
pôsteres da Reunião Anual da SBPC.
4.4. Em 2029, por ser comemorado os 10 anos de criação da Premiação, uma celebração especial
será realizada com todas as homenageadas.

Natal, 14 de outubro de 2020.

Sibele Berenice Castellã Pergher
Pró-Reitora de Pesquisa

Elaine Cristina Gavioli
Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa

