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JÚNIOR

Mostra de Trabalhos do Ensino Fundamental

PRÊMIO BROADCOM MASTERS
A Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, organizadora da Mostra de Projetos do
Ensino Fundamental - MOSTRATEC JÚNIOR, integrada à Mostra Internacional de Ciência e
Tecnologia – MOSTRATEC, maior evento de jovens cientistas da América Latina, sente-se
honrada em anunciar o processo seletivo do Prêmio Broadcom Masters na Mostratec Júnior
2019.
O Prêmio Broadcom Masters é concedido à MOSTRATEC JÚNIOR pela BROADCOM
FOUNDATION – organização de educação sediada nos Estados Unidos. O prêmio pretende
incentivar o uso da pesquisa científica entre jovens do ensino fundamental por meio de um evento
em parceria com Society for Science and Public –SSP, instituição responsável pela realização
da ISEF.
O evento é anual, organizado para jovens de 12 a 14 anos (nascidos depois de 15 de
maio de 2005 e antes de 10 de maio 2008), que recebem o título de delegado para representar
o seu país na Broadcom Masters. Em 2020, a Broadcom Masters ocorrerá em Anaheim,
Califórnia, entre 10 e 15 de maio, com a presença de 25 delegados de 18 países.
O jovem selecionado para representar o Brasil apresentará, no evento, o projeto
participante da Mostratec Júnior, de forma individual, em inglês, e participará de atividades de
integração, com os delegados representantes de países diversos.
A pré-seleção dos candidatos considerará os critérios estabelecidos pela Broadcom
Masters: a faixa etária, a fluência em inglês (declaração a ser realizada nessa ficha de inscrição),
desenvolvimento de projeto nas áreas: ciências aplicadas, matemática, engenharia e tecnologia.
O processo de seleção do delegado brasileiro ocorrerá durante a Mostratec Júnior, por
subcomissão responsável, que avaliará a apresentação individual do projeto e realizará
entrevista com os candidatos, em inglês e português. Além disso, o estudante precisará
demonstrar autonomia e desenvoltura. O selecionado receberá passagem, hospedagem,
alimentação e será acompanhado por responsável da Fundação Liberato, integrante da
Delegação Mostratec/ISEF.
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Para participar da seleção, o pré-candidato precisa confirmar interesse por meio de
documento assinado pelos responsáveis (em anexo), que deve ser encaminhado para o e-mail
mostratec.junior@liberato.com.br, até o dia 17 de outubro de 2019

Eu _______________________________________________________________, inscrito no CPF sob
o nº _________________________________ e no RG ___________________________ responsável
pelo

estudante__________________________________________,

nascido

em

__________,

autodeclarado fluente em inglês, autorizo-o a participar do processo seletivo BroadCom Masters
durante o evento Mostratec Júnior, na Fenac, a realizar-se de 22 até 24 de outubro de 2019.
Novo Hamburgo, ______ de outubro de 2019.
___________________________________
(assinatura do responsável)
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