
 

Brasília, 26 de abril de 2018. 

 
CIRC. 022/2018 
Assunto: Prêmio Jovem Cientista 2018. 
 

 
Prezada família, 
Bom-dia! 
 
Informamos que estão abertas as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista, que foi instituído em 1981. Esse 
projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Conta com a 
parceria da Fundação Roberto Marinho e com o patrocínio do Banco do Brasil e da Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza. 
 
O Prêmio Jovem Cientista tem como objetivos revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em 
estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios da sociedade brasileira. 
A cada edição do Prêmio Jovem Cientista é indicado um tema importante para o desenvolvimento científico e 
tecnológico, com prioridade nacional, que atenda às políticas públicas do governo federal e seja de relevância 
para a sociedade brasileira. O tema escolhido para a edição de 2018 é "Inovações para Conservação da Natureza 
e Transformação Social''. 
 
 Para a categoria "Estudante do Ensino Médio'', deverá ser abordado um dos seguintes subtemas: 
 
1) Comunicação e mobilização para a valorização de áreas protegidas; 
2) Empreendedorismo e soluções locais para a conservação e o uso sustentável da natureza; 
3) Inovações para a conservação da natureza e o uso sustentável no ambiente escolar; 
4) Práticas inovadoras em educação ambiental e conservação da natureza; 
5) Tecnologias digitais para a conservação da natureza, e 
6) Tecnologias digitais para transformação social. 
 
Mais informações: http://www.jovemcientista.cnpq.br 
 
Para participar basta preencher o canhoto abaixo, devidamente assinado pelos responsáveis, e entregar à  
coordenação do Ensino Médio até o dia 11 de junho, segunda-feira. 
 
As inscrições acompanhadas do trabalho científico ou de pesquisa serão realizadas até 31 de julho de 2018, às 
18h (horário de Brasília). Para a categoria "Estudante de Ensino Médio'', a inscrição e trabalho de pesquisa é de 
caráter individual e deverá ser efetuada, preferencialmente, no website www.jovemcientista.cnpq.br. Também 
serão aceitas as inscrições enviadas pelos Correios, para o endereço:  
 
Fundação Roberto Marinho  
Rua Santa Alexandrina, 336 – 6º andar – Rio Comprido  
20261-232 Rio de Janeiro – RJ 
 

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 
  Atenciosamente, 

Maria Clotilde Campos e Patrícia Santos 
Coordenação do Ensino Médio 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

 Autorizo o(a) estudante __________________________________ da turma __________ a participar do Prêmio  

                  Jovem Cientista, representando o colégio Batista de Brasília.  

Assinatura: __________________________________ data: ____________________ 


