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Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2021 

 
PR-10/2021 
 
 
Reitores 
Universidade Federais 
República Federativa do Brasil 
 
 

Magnífico Reitor, 

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). 

O sucesso do evento, em grande parte, dependerá do apoio das Universidades 

brasileiras na divulgação e mobilização dos estudantes universitários do país. Assim, solicitamos 

a colaboração da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação (MEC), para 

que essa atividade faça parte do calendário acadêmico das instituições de ensino superior do 

Brasil, reunindo estudantes dos 26 Estados e do Distrito Federal. 

O encontro virtual será dividido em duas etapas. Primeiro, os laureados May-Britt Moser 

(Medicina, 2014) e Serge Haroche (Física, 2012) apresentarão suas perspectivas em um formato 

de entrevista. Na sequência, serão realizadas duas mesas-redondas com a participação de 

estudantes de graduação e pós-graduação, que terão a oportunidade de interagir com os 

ganhadores do Prêmio Nobel. A participação dos estudantes e demais interessados em todas as 

etapas será fundamental para garantir o sucesso da atividade, que terá duração de três horas 

(de 10h às 13h – horário de Brasília). 

Muito nos honrará poder contar com o apoio da sua Universidade na seleção dos 

estudantes que participarão diretamente do encontro. Para tal, seremos gratos se pudermos 

receber a indicação de dois alunos de sua instituição, considerando os seguintes critérios: 

• 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 indicação dos dois candidatos de sua Universidade deverá ser feita até o dia 19 de 

março, pelo endereço dialogonobel@abc.org.br. Na mensagem de indicação deverão constar: 

• Currículos em português (podendo ser links para os currículos Lattes); 

• Históricos escolares de graduação e/ou pós-graduação; 
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• Carta de recomendação da instituição (até 1 página por candidato), em que 

conste a motivação para as duas indicações; 

• Formulário (em anexo) preenchido. 

As indicações deverão ser feitas oficialmente por sua Universidade. A seleção dos 

participantes será baseada no currículo, histórico escolar, motivação da indicação e respeitará a 

distribuição regional e entre as grandes áreas da Ciência, além da diversidade da população 

brasileira. Os nomes dos selecionados serão divulgados até o fim do mês de março. 

 Ficamos no aguardo do envio das candidaturas, na expectativa de que possamos contar 

com o seu apoio nessa iniciativa histórica que, esperamos, contribuirá, não apenas para a 

formação dos estudantes universitários brasileiros, como também para enriquecer o debate 

sobre grandes temas nacionais. 

 Atenciosamente, 

 

 

Luiz Davidovich 

Presidente 

Academia Brasileira de Ciências 

 


