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Edital SIMPLIFICADO nº 009/2021 PRG/UFPB- “Diálogo Nobel no Brasil” 

 

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o presente edital, 

de acordo com OFÍCIO-CIRCULAR Nº 6/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC, de 23 de 

fevereiro de 2021, visando à pré-seleção de discentes para representar a Universidade 

Federal da Paraíba no evento “Diálogo Nobel no Brasil”, organizado pela Academia 

Brasileira de Ciências (ABC) em parceria com a Nobel Prize Outreach. O evento tem o 

propósito de reunir representantes da comunidade científica brasileira e estudantes de 

ensino superior em uma sessão virtual para debater o tema: “O Valor da Ciência”. O 

evento será realizado no próximo dia 8 de abril de 2021, de 10h às 13h (horário de Brasília) 

e contará com as presenças de laureados May-Britt Moser, vencedora do Nobel de Medicina 

de 2014, e Serge Haroche, vencedor do Nobel de Física de 2012, que apresentarão suas 

perspectivas sobre o tema e participarão de duas mesas-redondas com estudantes de 

graduação e de pós-graduação nas quais poderão interagir com ambos. As discussões serão 

transmitidas ao vivo por plataformas gratuitas e de fácil acesso (YouTube e Facebook). 

 

1 DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 De acordo com o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 6/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC, de23 de 

fevereiro de 2021, cada instituição federal de ensino superior deverá indicar 2 (dois) 

representantes discentes para participarem do evento.  

 

1.2 A indicação da instituição federal de ensino superior deverá observar os seguintes 

critérios:  

I - um representante da graduação e outro da pós-graduação;  

II - um representante do sexo masculino e outra do feminino; 

III - boa capacidade de comunicação em inglês, uma vez que a interação dos 



estudantesselecionados para as mesas-redondas com os laureados será em inglês. 

 

1.3 Poderão participar desse processo seletivo, discentes: 

I - regularmente matriculados em cursos de graduação e/ou pós-graduação da UFPB; 

II - que apresentem CRA maior ou igual a 7,0 (sete); 

III - que apresentem fluência em Língua Inglesa; 

IV - cujos currículos na Plataforma Lattes (no sítio http://lattes.cnpq.br/) estejam 

atualizados. 

 

2 DO OBJETO 

 

O objetivo desse edital é efetuar a pré-seleção de discentes que possam representar a 

Universidade Federal da Paraíba no evento “Diálogo Nobel no Brasil”, organizado pela 

Academia Brasileira de Ciências (ABC) em parceria com a Nobel Prize Outreach. O evento 

tem o propósito de 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. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES DOS DICENTES 

 

Cada coordenação de curso poderá indicar 01 (um) DISCENTE regularmente 

matriculado com vistas à indicação pela UFPB para participaçãono referido evento. Para fins 

de seleção desse estudante, orientamos que o aluno indicado atenda aos seguintes requisitos:  

3.1 Histórico Acadêmico – Aluno regularmente matriculado na Universidade Federal da 

Paraíba e com Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual maior ou igual a 7,0 

(sete); 

3.2 Currículo Lattes – Possuir Currículo Lattes atualizado, onde conste ter realizado,durante 

a graduação, pelo menos, 1(uma) das seguintes atividades: 

a) um projeto institucional (ensino, pesquisa ou extensão), ou 

b) publicado um artigo em periódico indexado; ou 

c) participado como autor ou co-autor em livro ou capítulo de livros; ou 

d) ter participado de estágio curricular supervisionado não obrigatório, devidamenteaprovado 

pelo colegiado do curso. 



 

3.3Comprovante de Proficiência em Língua Inglesa: 

 

a) TOEFL IBT (Internet-BasedTesting): mínimo de 72 pontos, com validade de dois anos;  

b) TOEFL ITP (InstitutionalTestingProgram): mínimo de 543 pontos, com validade de dois 

anos;  

c) IELTS (InternationalEnglishLanguage Test): mínimo 6, com validade de dois anos, sendo 

que cada banda (listening, reading, writing e speaking) deverá ter nota mínima cinco; ou 

d) Certificado de Cambridge: nível mínimo B2, sem prazo de validade.  

 

3.4A indicação do aluno deverá ser enviada, via ofício eletrônico, para a Pró-Reitoria de 

Graduação (11.00.48), até o dia 12 de março de 2021 (sexta-feira), devendo conter na 

comunicação os seguintes documentos: a) histórico escolar; b) link do currículo lattes do(a) 

discente indicado (a);c) carta de recomendação da coordenação de curso justificando a 

escolha; d) comprovante de proficiência em Língua Inglesa (de acordo com o item 3.3). 

 

3.5Ressaltamos que os estudantes indicados pelas Coordenações do Cursos de Graduação 

serão submetidos à análise da Pró-Reitora de Graduação, a qual selecionará apenas 01 (um) 

estudante, dentre os indicados, como representante da graduação no âmbito da Universidade 

Federal da Paraíba, com base nos itens especificados (item 3.4) e a depender do número de 

alunos, uma entrevista em inglês a ser realizado por consultores ad hoc. 

 

4 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A PRG selecionará dentre os indicados pelas coordenações um (1) discente para 

“Diálogo Nobel no Brasil” como representante da UFPB, mas esse ainda irá concorrer a uma 

seleção com outras instituições do Brasil, não garantindo a escolha do selecionado na UFPB 

como representativo geral.  

João Pessoa, 09 de março de 2021. 

 

ProfªDrª Silvana Carneiro Maciel 

Pró-Reitora de Graduação 


