
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) divulga um processo simplificado de pré-seleção 

para participação no evento online: "O valor da ciência".  

A Academia Brasileira de Ciências (ABC), em parceria com a Nobel Prize Outreach (braço de 

comunicação da Fundação Nobel), organizará, em 8 de abril de 2021, um encontro virtual com 

dois laureados com o Prêmio Nobel, que terá como tema “O Valor da Ciência”. Tal iniciativa 

pretende reunir representantes da comunidade científica brasileira e estudantes de ensino 

superior para debater a importância da Ciência, especialmente neste momento de grave crise 

sanitária, econômica e social, em função da pandemia de COVID-19. As discussões serão 

transmitidas ao vivo por plataformas gratuitas e de fácil acesso (YouTube e Facebook). 

A UFLA indicará ao todo dois estudantes, considerando os seguintes critérios estabelecidos 

pela organização do evento: 

• Um representante da graduação e outro da pós-graduação;  

• Um representante do sexo masculino e outra do feminino;  

• Boa capacidade de comunicação em inglês, uma vez que a interação dos estudantes 

selecionados para as mesas-redondas com os laureados será em inglês.  

A DRI realizará, portanto, um processo de pré-seleção para indicação desses dois discentes à 

Academia Brasileira de Ciências (ABC), que então realizará o processo de seleção. Ou seja, a 

indicação da UFLA não garante as vagas para participação no evento. 

 

Nesse sentido, seguem abaixo descritos os requisitos, lista de documentos e a metodologia de 

classificação/seleção dos candidatos em cada modalidade (Graduação e Pós-Graduação). 

 

INSCRIÇÃO 

Os interessados devem enviar a documentação exigida por meio do preenchimento do 

formulário online no período compreendido entre 12/03/2021 e 16/03/2021 (até às 13 horas 

- horário de Brasília): 

- Formulário online de inscrição para candidatos da GRADUAÇÃO: 

https://forms.gle/HTqFPEWPMxsoyDn59 

- Formulário online de inscrição para candidatos de PÓS-GRADUAÇÃO: 

https://forms.gle/TWi5vRufdnQCvqk49 

(Atenção: faça login no seu e-mail institucional antes de acessar o formulário online.) 

 

Lista de documentos para candidatos da GRADUAÇÃO: 

(1) Documento de identificação com foto (identidade, CNH, passaporte); 

(2) Atestado de matrícula com percentual do curso e CRA; 

(3) Currículo Lattes; 

(4) Histórico Escolar Oficial; 



(5) Vídeo em inglês de, no máximo, 1 minuto expondo sua motivação para participar do 

evento. No qual serão avaliados: objetividade, uso correto do idioma e desenvoltura. 

Candidatos que apresentarem vídeos com tempo superior a 1 minuto, serão desclassificados.  

(6) certificados de atividades extracurriculares (caso tenha) conforme descrito abaixo: 

Atividade Pontuação Pontuação máxima 

a) Iniciação científica 
1 ponto/ certificado de 3 

meses 
4 pontos 

b) Projeto de Extensão 
1 ponto / certificado de 3 

meses 
4 pontos 

c) Empresa júnior 
1 ponto / certificado de 3 

meses 
4 pontos 

d) Monitoria 1 ponto / certificado 2 pontos 

e) Núcleo de estudos 
1 ponto / certificado de 3 

meses 
4 pontos 

f) Organização de eventos 1 ponto / evento 3 pontos 

g) Cursos presenciais do NucLi (IsF) 1 ponto/ certificado 2 pontos 

h) Centro Acadêmico (CA) 
0,5 ponto / certificado de 3 

meses 
2 pontos 

i) Atividade Vivencial 
0,5 ponto / certificado de 3 

meses 
2 pontos 

j) Programa de Educação Tutorial 

(PET) 

0,5 ponto/ certificado de 3 

meses 
2 pontos 

k) Apresentação (oral ou pôster) de 

trabalho em evento científico pelo 

candidato 

1 ponto / certificado 5 pontos 

l) Iniciação à Docência  
1 ponto/ certificado de 3 

meses 
4 pontos 

m) Programa Institucional de Bolsas 

da PRAEC 

1 ponto/ certificado de 3 

meses 
4 pontos 

n) Publicação de resumo simples em 

evento científico (o candidato deve 

ser o primeiro autor) 

1 ponto / certificado 4 pontos 

o) Publicação de resumo expandido 

em evento científico (o candidato 

deve ser o primeiro ou o segundo 

autor) 

1 ponto / certificado 2 pontos 

p) Publicação de artigo científico (o 1 ponto / certificado 2 pontos 



candidato deve ser o primeiro, ou 

segundo, ou terceiro autor) 

q) Programa Brother UFLA 5 pontos / certificado 5 pontos 

r) Certificado de proficiência em 

inglês válido  
5 pontos/certificado 5 pontos 

TOTAL 60 pontos 

Serão aceitos como documentos comprobatórios (com assinatura e carimbo ou protocolo de 

autenticidade digital): 

a) Certificado/declaração emitido(a) pela pró-reitoria de pesquisa da UFLA (PRP) ou 

setor equivalente; 

b) Certificado emitido pela pró-reitoria de extensão e cultura da UFLA (PROEC) ou 

declaração com assinatura e carimbo do professor responsável pelo projeto; 

c) Certificado de participação em empresa júnior emitido(a) pela pró-reitoria de 

extensão e cultura da UFLA (PROEC) ou declaração com assinatura e carimbo de 

professor responsável (assinado e carimbado); 

d) Certificado de monitoria emitido(a) pela pró-reitoria de graduação da UFLA (PRG) 

ou declaração com assinatura e carimbo de professor responsável pela disciplina; 

e) Certificado emitido pela pró-reitoria de extensão e cultura da UFLA (PROEC) ou 

declaração com assinatura e carimbo do professor responsável pelo núcleo de 

estudos; 

f) Certificado de eventos realizados na UFLA; 

g) Certificado emitido pelo Núcleo de Línguas (NucLi) - Idiomas sem Fronteiras (IsF); 

h) Certificado emitido pelo Diretório central de estudantes ou declaração emitida 

pelo presidente do DCE, caso o discente ainda esteja na atividade; 

i) Certificado emitido pela Pró-reitoria de Graduação (PRG) da UFLA ou declaração 

com assinatura e carimbo do professor orientador; 

j) Certificado emitido pela pró-reitoria de extensão e cultura da UFLA (PROEC) ou 

declaração com assinatura e carimbo do professor tutor; 

k) Certificado emitido pela organização do evento científico. 

l) Certificado/declaração emitido(a) pela pró-reitoria de pesquisa da UFLA (PRP) ou 

setor equivalente; 

m) Certificado/declaração emitido(a) pela pró-reitoria de assuntos estudantis e 

comunitários da UFLA (PRAEC) ou setor equivalente; 

n) Comprovante de publicação do resumo simples com a identificação e ordenação 

dos autores; 

o) Comprovante de publicação do resumo expandido com a identificação e 

ordenação dos autores; 



p) Comprovante de publicação do artigo científico com a identificação e ordenação 

dos autores; 

q) Certificado emitido pela DRI. 

r) Certificado de teste de proficiência em inglês válido. Alternativas e respectivas 

notas mínimas: 

 

 

Lista de documentos para candidatos de PÓS GRADUAÇÃO: 

(1) Documento de identificação com foto (identidade, CNH, passaporte); 

(2) Declaração de vínculo; 

(3) Currículo Lattes; 

(4) Histórico Escolar emitido no SIGAA, com CRA; 

(5) Vídeo em inglês de, no máximo, 1 minuto expondo sua motivação para participar do 

evento. No qual serão avaliados: objetividade, uso correto do idioma e desenvoltura. 

Candidatos que apresentarem vídeos com tempo superior a 1 minuto, serão desclassificados. 

(6) Tabela de publicação de artigos classificados na base "Web of Science" (Q1, Q2, Q3 e Q4). 

Preencher tabela anexa conforme pontuação. Serão considerados 10 artigos, no máximo. Se o 

artigo não estiver classificado na referida base de dados ou se o DOI for digitado 

incorretamente, não será pontuado; 

(7) Certificado de teste de proficiência em inglês válido (se houver) - serão somados 5 (cinco) 

pontos para composição da nota final. Alternativas e respectivas notas mínimas para que o 

teste de proficiência seja considerado: 

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL): TOEFL iBT - minimum sore 85, TOEFL 

PBT (TOEFL ITP) - minimum score 550       https://www.ets.org/toefl   

 International English Language Testing System (IELTS): minimum overall band score 

6.0.       www.ielts.org   

 Cambridge English Business Vantage (BEC Vantage): A/B in all four skills; alternatively, 

students may submit a BEC Higher exam result.     http://www.cambridgeenglish.org/   

 Cambridge English Advanced (CAE): A/B in all four skills; alternatively, students may 

submit a CPE exam result.       http://www.cambridgeenglish.org/   

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL): TOEFL iBT - minimum sore 85, TOEFL 

PBT (TOEFL ITP) - minimum score 550       https://www.ets.org/toefl   

 International English Language Testing System (IELTS): minimum overall band score 

6.0.        www.ielts.org   

 Cambridge English Business Vantage (BEC Vantage): A/B in all four skills; alternatively, 

Test%20of%20English%20as%20a%20Foreign%20Language%20(TOEFL):%20TOEFL%20iBT%20-%20minimum%20sore%2085,%20TOEFL%20PBT%20-%20minimum%20score%20550%20https:/www.ets.org/toefl
Test%20of%20English%20as%20a%20Foreign%20Language%20(TOEFL):%20TOEFL%20iBT%20-%20minimum%20sore%2085,%20TOEFL%20PBT%20-%20minimum%20score%20550%20https:/www.ets.org/toefl
Cambridge%20English%20Business%20Vantage%20(BEC%20Vantage):%20A/B%20in%20all%20four%20skills;%20alternatively,%20students%20may%20submit%20a%20BEC%20Higher%20exam%20result.%20http:/www.cambridgeenglish.org/
Cambridge%20English%20Business%20Vantage%20(BEC%20Vantage):%20A/B%20in%20all%20four%20skills;%20alternatively,%20students%20may%20submit%20a%20BEC%20Higher%20exam%20result.%20http:/www.cambridgeenglish.org/
Cambridge%20English%20Advanced%20(CAE):%20A/B%20in%20all%20four%20skills;%20alternatively,%20students%20may%20submit%20a%20CPE%20exam%20result.%20http:/www.cambridgeenglish.org/
Cambridge%20English%20Advanced%20(CAE):%20A/B%20in%20all%20four%20skills;%20alternatively,%20students%20may%20submit%20a%20CPE%20exam%20result.%20http:/www.cambridgeenglish.org/
Test%20of%20English%20as%20a%20Foreign%20Language%20(TOEFL):%20TOEFL%20iBT%20-%20minimum%20sore%2085,%20TOEFL%20PBT%20-%20minimum%20score%20550%20https:/www.ets.org/toefl
Test%20of%20English%20as%20a%20Foreign%20Language%20(TOEFL):%20TOEFL%20iBT%20-%20minimum%20sore%2085,%20TOEFL%20PBT%20-%20minimum%20score%20550%20https:/www.ets.org/toefl
Cambridge%20English%20Business%20Vantage%20(BEC%20Vantage):%20A/B%20in%20all%20four%20skills;%20alternatively,%20students%20may%20submit%20a%20BEC%20Higher%20exam%20result.%20http:/www.cambridgeenglish.org/


 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

Candidatos da GRADUAÇÃO: 

(1) Serão elegíveis para a nomeação os discentes regularmente matriculados em cursos 

presencias de graduação da UFLA; 

(2) Entregar documentação completa no prazo estabelecido; 

(3) Já ter concluído, pelo menos, 1 (um) semestre letivo do curso; 

(4) Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição, 

podendo, inclusive, estar sujeito a outras sanções e penalidades previstas em lei. 

 

Candidatos de PÓS-GRADUAÇÃO 

(1) Serão elegíveis para a nomeação os discentes regularmente matriculados em programas de 

pós-graduação stricto sensu da UFLA; 

(2) Entregar documentação completa no prazo estabelecido; 

(3) Já ter concluído, pelo menos, 1 (um) semestre letivo do curso; 

(4) Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição, 

podendo, inclusive, estar sujeito a outras sanções e penalidades previstas em lei. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Candidatos da GRADUAÇÃO 

O cálculo da pontuação final para classificação dos candidatos de graduação considerará os 

seguintes pesos para os itens: 

- 30% do CRA; 

- 30% das atividades extracurriculares (Atenção: verifique a pontuação máxima estabelecida 

para estas atividades); 

- 40% do vídeo de motivação.  

 

Candidatos de  PÓS GRADUAÇÃO 

O cálculo da pontuação final para classificação dos candidatos de pós-graduação considerará 

os seguintes pesos para os itens: 

students may submit a BEC Higher exam result.     http://www.cambridgeenglish.org/   

 Cambridge English Advanced (CAE): A/B in all four skills; alternatively, students may 

submit a CPE exam result.        http://www.cambridgeenglish.org/   

Cambridge%20English%20Advanced%20(CAE):%20A/B%20in%20all%20four%20skills;%20alternatively,%20students%20may%20submit%20a%20CPE%20exam%20result.%20http:/www.cambridgeenglish.org/
Cambridge%20English%20Advanced%20(CAE):%20A/B%20in%20all%20four%20skills;%20alternatively,%20students%20may%20submit%20a%20CPE%20exam%20result.%20http:/www.cambridgeenglish.org/


- 35% do CRA; 

- 20% sobre publicação de artigos científicos; 

- 5% sobre o certificado de proficiência em inglês; 

- 40% do vídeo de motivação. 

 

Ao final serão recomendados, ao todo, os 2 candidatos mais bem classificados, obedecendo 

aos requisitos dos organizadores do evento:  

• Um representante da graduação e outro da pós-graduação;  

• Um representante do sexo masculino e outra do feminino;  

Para isso serão geradas duas listas de classificação: uma com candidaturas da graduação e 

outra com candidaturas da pós graduação. Havendo empate, será selecionado o candidato 

com maior pontuação no vídeo de motivação.  

 

Muito Importante: a nomeação pela Diretoria de Relações Internacionais NÃO garante a vaga 

para participação no evento. A ABC realizará um processo seletivo próprio. 

 

Os candidatos inscritos aceitam tacitamente todos os termos estabelecidos na presente 

chamada. 

 

CRONOGRAMA 

Eventos / Prazos 

Divulgação da Chamada: 12/03/2021 

Inscrição dos candidatos: 12/03/2021 até às 13h do dia 16/03/2021   

Resultado preliminar: 17/03/2021 

Prazo para recurso: 17/03/2021 até às 12h de 18/03/2021 

Resultado final: 19/03/2021 

Indicação à ABC: 19/03/2021 

 


