O Desafio de Histórias dos
Campeões da Ciência
EDIÇÃO DO AFRICA SCIENCE WEEK
Já participou dos eventos do Africa Science Week em 2018 no seu
país? É um apaixonado pelo impacto que a ciência tem na sociedade?
Convidamos todos os Campeões da Ciência (Champions of Science)
a partilharem a sua história! Todos os participantes do Africa Science
Week são encorajados a participar.
Data limite: 15 de Janeiro de 2019
Línguas: As histórias serão aceites em Inglês, Francês, Árabe e
Português. Por favor visite www.asw.nef.org para mais informações e visite
https://COS-africa-science-week.smapply.io/prog para dar início à
sua candidatura!
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$5,000

Participação paga para o próximo

NEF Global Gathering 2020

Eligibilidade

Submission

Qualquer participante registado no Africa
Science Week 2018, que seja um
cidadão ou residente permanente de um
país em África, é encorajado a
candidatar-se. Não é necessário ser um
investigador ou empreendedor para
submeter a candidatura. É estudante?
Cientista? Inovador? Investigador? ONG?
É apaixonado pela ciência mas não possui
uma educação formal?

• Uma curta biografia e fotografia

Convidamos todos os Campeões da
Ciência a partilhar a sua história! No caso
de estar afiliado a uma instituição ou
empresa privada, deve estar autorizado a
representar a pesquisa ou a inovação que
será analisada.
Tem de ter 18 anos ou mais para
apresentar uma candidatura.

#CampeõesDaCiência

• Uma história de 300 a 500 palavras
ou um vídeo de 2 a 3 minutos que fale
sobre os seguintes tópicos:
- Que impacto tem a Ciência no seu dia-a-dia?
- O que significa ser um Campeão da Ciência?
- Por que é importante envolver as pessoas de
todas as gerações e origens para serem
Campeões da Ciência?
- Por que é importante contar histórias sobre a
ciência e envolver o público na compreensão e
no apoio à inovação científica?
- Por que a ciência e a inovação são vitais para
o avanço do desenvolvimento socioeconómico
em África?
https://COS-africa-science-week.smapply.io/prog

