
 

 

 

           PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO   E  

RELAÇÕES INTERNACIONAIS  DA UNITINS  

 

     A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação e Relações Internacionais, torna pública a chamada para participação no evento virtual 

“Diálogo Nobel América Latina e Caribe” promovido pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) 

e a Rede InterAmericana de Academias de Ciências (IANAS). O evento será realizado em 16 de 

novembro de 2021 e reunirá 80 estudantes advindos de universidades do Brasil e exterior, e quatro 

laureados com o Prêmio Nobel para uma discussão sobre a importância da ciência e de sua 

contribuição para a formulação de políticas públicas (a atividade será transmitida pelo YouTube). 

Quatorze estudantes brasileiros terão participação no evento. Os candidatos interessados devem  

demonstrar interesse e preocupação com os assuntos relacionados à Ciência e Políticas Públicas.  

  

1.1 Estudantes de Graduação e Pós-graduação da Unitins.  

 

2.1 Poderão concorrer a esta Chamada de Participação, estudantes de graduação e Pós-Graduação da 

Unitins, conforme as condições a seguir: 

 

a) O(a) Candidato(a) deve ser aluno(a) de Graduação e/ou Pós-Graduação da Unitins, estar 

devidamente matriculado e disponibilizar tempo para participar do evento. 

 

3.1 O objetivo desta chamada é selecionar dois estudantes, sendo um(a) de Graduação e outro(a) de 

Pós-Graduação para representarem a Unitins no evento “Diálogo Nobel América Latina e 

Caribe”.  Os nomes dos dois candidatos finalistas nesta chamada, assim como a documentação 

das alíneas (b, c, d e, e  do item 4.1 ) serão enviados para a organização do evento. Caberá a ABC 

realizar a seleção final dos 14 estudantes que participarão da mesa redonda com os laureados. 

 

 

 

3.2.1 O evento “Diálogo Nobel América Latina e Caribe” será dividido em três etapas.  Inicialmente, 

os laureados apresentarão suas perspectivas em um formato de entrevista. Na sequência, serão 

realizadas quatro mesas-redondas paralelas com a participação de estudantes de graduação e pós-

graduação, que terão a oportunidade de interagir com os ganhadores do Prêmio Nobel. Por fim, no 

último bloco, laureados e personalidades internacionais discutirão a importância da ciência para a 
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sociedade. A interação dos estudantes selecionados para as mesas-redondas do evento será em 

Língua Inglesa.   

 

 

 

4.1  O (a) Candidato(a) deve atender aos requisitos de seleção estabelecidos pela Unitins e ABC, 

como : 

a) Escrever um texto dissertativo de 20 a 40 linhas sobre a importância da ciência e de sua 

contribuição para a formulação de políticas públicas; 

b) Ter boa capacidade de comunicação em inglês (Pode ser atestado por exame de proficiência 

ou declaração de um professor de idiomas atestando o nível de proficiência do(a) 

candidato(a)); 

c) Enviar Currículo Lattes em português (atualizado nos últimos 90 dias) em formato PDF ou o 

link para o Currículo Lattes; 

d) Enviar histórico escolar de graduação e/ou pós-graduação; 

e) Carta de recomendação escrita por um docente ou outro mentor(a) da área acadêmica, em que 

conste a motivação para a recomendação; 

f) Preencher e enviar o formulário de inscrição (Anexo I); 

g) Cumprir as demais exigências da chamada, dentro dos prazos estabelecidos; 

h) A ausência de quaisquer documentos do item 4.1 ocasionará na eliminação da candidatura. 

 

 

4.2.1 A submissão do formulário de inscrição (Anexo I), do texto dissertativo e demais documentos 

(do item 4.1) deverá ser realizada exclusivamente pelo(a) aluno(a) através do e-mail rint@untins.br 

aos cuidados da Profª. Drª. Clarissa de S. Oliveira McCoy. 

4.2.2 A PROPESP/RINT encaminhará as inscrições para avaliação dos membros do Comitê Técnico-

Científico Institucional (CTCI); 

4.2.3 O resultado desta chamada será publicado na página concursos e seleções da Unitins no dia 07 

de Outubro de 2021. Os candidatos finalistas serão notificados por e-mail.    

 

O (a) estudante interessado deverá manifestar interesse em participar do evento, enviando o 

formulário de inscrição preenchido e demais documentação do item 4.1, até o dia 05 de outubro de 

2021 para rint@unitins.br aos cuidados da Profª.  Drª. Clarissa S. O. McCoy. 

 

  

ITEM  PONTUAÇÃO 

01 Texto dissertativo (20 a 30 linhas) 6,0 

02 
Carta de recomendação 

8,0 

03 
Currículo Lattes 

14,0 

4. DOS REQUISITOS 

4. 2 DA INSCRIÇÃO 

4.3 DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 

5 DA PONTUAÇÃO 
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04 
Declaração/Teste de Proficiência 

2,0 

 
Total 

30 

 

 

 

 

6.1 A submissão da inscrição do(a) candidato(a) implicará conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas nesta chamada, não sendo aceita a alegação de desconhecimento. 

6.2  Os casos omissos nesta chamada serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 

e Relações Internacionais da Unitins.  

 

 

Palmas/TO, 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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ANEXO I 

 

Diálogo Nobel América Latina e 

Caribe 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ESTUDANTE 

DE GRADUAÇÃO (Segundo descrição da ABC E 

IANAS) 

 

Nome:  

Local de Nascimento:  

Data de Nascimento:  

Sexo:  

Cor:  

Curso de Graduação:  

Período:  

E-mail:  

 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ESTUDANTE 

DE PÓS-GRADUAÇÃO 

(Segundo descrição da ABC E IANAS) 

 

Nome:  

Local de Nascimento:  

Data de Nascimento:  

Sexo:  

Cor:  

Programa de Pós-

Graduação: 
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Nível:  

Curso da Graduação:  

E-mail:  
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