PARA MULHERES NA CIÊNCIA

REGULAMENTO 2015
A Ciência precisa de Mulheres
Mudando a face da ciência
Desde 2006, a parceria entre a L'Oréal, a UNESCO e a Academia Brasileira de
Ciências dá vida ao único programa brasileiro dedicado a mulheres cientistas. O
L'ORÉAL/UNESCO/ABC Para Mulheres na Ciência reconhece projetos de pesquisa
por sua contribuição para o avanço do conhecimento e por seus benefícios para a
sociedade. Em nove edições, o programa já premiou 61 jovens cientistas promissoras,
incentivando-as na carreira com uma Bolsa-auxílio no valor, em reais, equivalente a
U$20 mil.

REGULAMENTO 2015
Bolsa-auxílio
1. O Programa de Bolsa-auxílio visa apoiar projetos científicos viáveis e de alto
valor a serem desenvolvidos durante 12 meses por pesquisadoras que tenham
residência estável no Brasil, por no mínimo há 4 anos, e desenvolvam projetos
de pesquisa em instituições nacionais;
2. O Programa selecionará até 7 pesquisadoras;
3. O valor de cada Bolsa-auxílio é o equivalente a US$ 20.000 (vinte mil dólares),
convertidos em reais, para aplicação em 12 meses;
4. As Bolsas-auxílio serão atribuídas nas áreas de Ciências Físicas (1 Bolsa);
Ciências Biomédicas, Biológicas e da Saúde (4 Bolsas); Ciências Matemáticas
(1Bolsa); e Ciências Químicas (1 Bolsa);
5. As inscrições deverão ser feitas de 10 de março a 31 de maio de 2015;
6. O júri será composto por 8 ou mais pesquisadores indicados da Academia
Brasileira de Ciências (ABC), 1 representante da UNESCO, 1 representante da
L'Oréal, e será presidido por um membro da Diretoria da ABC;
7. O resultado será decidido em consenso, através de julgamento com discussão,
e divulgado na 2ª semana de agosto de 2015.
As Bolsas-auxílio serão entregues às pesquisadoras selecionadas em outubro de
2015, durante cerimônia em local e data a serem definidos.

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
1. As Bolsas-auxílio destinam-se a pesquisadoras que tenham concluído o
doutorado a partir de 01/01/2009, e que se proponham a realizar trabalhos
científicos em instituições brasileiras adequadas ao desenvolvimento do projeto
submetido;
2. As candidatas deverão ter seu “curriculum vitae” atualizado na Plataforma
Lattes.

Procedimentos para apresentação
da candidatura
1. A candidatura deverá incluir os seguintes documentos, referidos no Formulário
de Inscrição Eletrônico disponível no site www.paramulheresnaciencia.com.br


Formulário de Inscrição Eletrônico preenchido;



Importância prática e/ou teórica do Projeto de Pesquisa (preenchido no
Formulário de Inscrição);



Declaração de concordância da(s) instituição(ões) nacional(is) onde a pesquisa
será desenvolvida (documentos digitalizados e anexados eletronicamente, em
um único arquivo formato PDF, através do Formulário de Inscrições);



Projeto de Pesquisa incluindo referências bibliográficas (máximo de 6 páginas
em formato A4, espaço duplo, fonte Times New Roman, corpo 12), anexado
eletronicamente em um único arquivo formato PDF, através do Formulário de
Inscrição.

2. As inscrições poderão ser enviadas eletronicamente até a data limite;
3. Cada candidata poderá se inscrever apenas uma vez, apresentando um único
Projeto de Pesquisa. Candidatas de anos anteriores, que não tenham sido
contempladas com o prêmio, podem submeter seus Projetos novamente.

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
Direitos e deveres das partes
1. As Bolsas-auxílio serão outorgadas às pesquisadoras selecionadas durante
cerimônia em local e data a serem definidos;

2. As pesquisadoras selecionadas deverão desenvolver o seu Projeto de
Pesquisa no Brasil durante o período de vigência da Bolsa-auxílio;
3. Nas publicações científicas relacionadas ao projeto apresentado deverá
constar um agradecimento ao auxílio recebido: Bolsa-auxílio: L'ORÉAL - ABC UNESCO Para Mulheres na Ciência;
4. As pesquisadoras selecionadas deverão notificar à ABC e à L'Oréal em caso
de: mudança do local de trabalho, mudança do local da pesquisa ou
desistência;
5. Ao final do período de 2 anos, cada pesquisadora selecionada deverá enviar
(eletronicamente ou em papel) à ABC e à L'Oréal um relatório com, no
máximo, 2 páginas, com uma breve descrição de como a Bolsa-auxílio foi
aplicada e como ela contribuiu para as atividades de pesquisa, seja no
progresso do projeto científico, no benefício a outros (as) pesquisadores (as)
ou à universidade etc. Eventuais publicações referentes ao projeto devem ser
anexadas.
6.

A ABC e a L'Oréal sugerem que cada pesquisadora selecionada desenvolva,
durante os próximos 2 anos, atividades que incentivem a ciência em escolas
de ensino fundamental/médio, a fim de despertar o interesse pela pesquisa nos
jovens brasileiros. São sugestões de atividades: palestras, workshops, aulas
etc. É solicitado que um relatório com estes dados seja enviado
(eletronicamente ou em papel) à ABC e à L'Oréal.

Candidaturas que não preencham os critérios e procedimentos aqui especificados não
serão consideradas.

Leia já o regulamento e inscreva-se no site
www.paramulheresnaciencia.com.br
Inscrições abertas de
10/03/2014 a 31/05/2015
Acesse também:
www.loreal.com.br
facebook.com/forwomeninscience
twitter.com/4womeninscience

