Processo de seleção de estudantes brasileiros para o
58th London International Youth Science Forum – LIYSF 2016
REGULAMENTO
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A Rede POC – Rede do Programa de Olimpíadas do Conhecimento – através de seu
Programa Jovens Inovadores de estímulo à pesquisa e à inovação junto às escolas
brasileiras - é a National Organizer Oficial no Brasil para a seleção dos estudantes
brasileiros para o 58th LONDON INTERNATIONAL YOUTH SCIENCE FORUM – LIYSF 2016.
1.2 O LIYSF é uma iniciativa do Imperial College e sua 58ª. edição será realizada no
campus da instituição, no bairro de South Kensington, Londres, Reino Unido, de 27 de
julho a 10 de agosto de 2016.
1.3 Poderão participar da seleção estudantes matriculados no Ensino Médio ou
Superior de escolas públicas ou privadas brasileiras.

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
2.1 A cada país é reservada uma quantidade de vagas no evento e o Brasil possui 30
vagas.
2.2 Os estudantes participantes do LIYSF são selecionados entre aqueles que tenham
se destacado em seus países pelo seu interesse no campo das Ciências e da Tecnologia.
2.3 A apresentação de um projeto de pesquisa não é obrigatória, mas aqueles que
tenham um projeto próprio, poderão apresentá-lo na sessão Forum Science Bazaar.
2.4 A participação de um responsável ou orientador é permitida mas não é
obrigatória. A Rede POC terá um profissional brasileiro para supervisionar a chegada e
retorno dos estudantes brasileiros bem como acompanhá-los durante todo o evento.
2.5 A seleção será realizada a partir do currículo e das cartas de recomendação
enviadas pelos inscritos que deverão ser enviados (em formato pdf) para
secretaria@redepoc.com após a inscrição no site
www.redepoc.com/jovensinovadores. Caso necessário, entrevistas (via Skype) serão
agendadas.

3. PROGRAMAÇÃO E CUSTOS
3.1 Caso aprovado no processo seletivo, para efetivar sua participação, o estudante
deverá efetuar o pagamento de £1,495 (um mil, trezentas e noventa e cinco libras
esterlinas) juntamente com uma taxa administrativa para a Rede POC no valor de
R$2000,00 (dois mil reais), que cobrirá as despesas de hospedagem, alimentação,
participação em toda a programação oficial do evento, traslados internos, transfer
aeroporto-Imperial College e acompanhamento e supervisão da Rede POC.
3.2 A passagem aérea, a documentação e as despesas extras não estão incluídas.
3.3 A programação do evento pode ser encontrar nos sites:
www.liysf.org.uk
http://www.redepoc.com/lysf/sobre/

4. INSCRIÇÃO
4.1 A inscrição É GRATUITA e deve ser feita unicamente por meio do site
www.redepoc.com/jovensinovadores na seção INSCRIÇÃO até as 23h (hora de
Brasília) de 31 de maio de 2016 (3af.).
4.2 Os inscritos na seleção para o LIYSF 2016 participarão automaticamente da seleção
nacional do Programa Jovens Inovadores para outros eventos científicos
internacionais.

5. RESULTADOS
5.1 Serão selecionados 30 estudantes cujos nomes serão divulgados no dia 20 de junho
de 2016 às 20h (horário de Brasília) nas páginas: www.redepoc.com –
www.facebook.com/redepoc.
5.2 Os estudantes selecionados serão contatados diretamente por e-mail pela Rede
POC.

6. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO
Caso tenha alguma dúvida, entrar em contato com a Rede POC através dos tel. (11)
4044.5335 ou (11) 94250.2357 (WhatsApp) ou e-mail redepoc@redepoc.com

