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BRASIL | Em 27/01/2023

Disponível resultado preliminar do edital Nº 01/2022 – Prêmio CONFAP de Ciência,
Tecnologia e Inovação “Professora Odete Fátima Machado da Silveira”

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) publicou, nesta sexta-feira (27/01), o resultado preliminar do Edital Nº 01/2022 com a relação dos

�nalistas da 2ª edição do Prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia e Inovação “Professora Odete Fátima Machado da Silveira”.

O Prêmio é uma iniciativa do CONFAP, com patrocínio exclusivo da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP/MCTI) e apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e

Tecnológico (CNPq/MCTI), e vai premiar pesquisadores(as) que se destacaram em pesquisas cientí�cas, tecnológicas e de inovação, cujos resultados geraram conhecimento e

bene�ciaram, direta ou indiretamente, o desenvolvimento e o bem-estar da população brasileira. O Prêmio também reconhecerá a atuação de pro�ssionais de comunicação que, por

meio do jornalismo cientí�co, contribuíram para a aproximação entre a CT&I e a sociedade brasileira. 

Categorias do Prêmio

A premiação é dividida em 3 categorias: Pesquisador(a) Destaque, com as subcategorias: Ciências da Vida (Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências da Saúde); Ciências Exatas

(Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Tecnologia); Ciências Humanas (Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Artes, Letras e Linguística); Pesquisador(a) Inovador(a), com as

subcategorias: Inovação para o Setor Empresarial; Inovação para o Setor Público e a categoria Pro�ssional de Comunicação. 

Premiação

Na Etapa Nacional, os agraciados receberão certi�cados de premiação, troféus e premiação �nanceira. Os classi�cados em cada categoria/subcategoria no primeiro lugar receberão R$

10.000,00, em segundo lugar R$ 6.000,00 e em terceiro lugar R$ 3.000,00. A premiação �nanceira total nesta segunda edição do Prêmio CONFAP de CT&I é de R$114.000,00 (cento e

catorze mil reais).

O resultado �nal dos(as) candidatos(as) �nalistas será publicado até o dia 10 de fevereiro no site do CONFAP (confap.org.br). 

Acesse aqui o resultado preliminar dos �nalistas da 2ª edição do Prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia e Inovação “Professora Odete Fátima Machado da Silveira”.

Mais informações sobre o Edital Nº 01/2022 do CONFAP podem ser acessadas aqui.
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LEIA TAMBÉM

Em 30/01/2023

Sebrae e CNI abrem inscrições para o Prêmio Nacional de Inovação

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Confederação Nacional da Indústria

(CNI) abriram na quarta-feira (25/01) as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Nacional da Inovação (PNI).

Consolidado como a principal iniciativa de reconhecimento e estímulo à prática de inovação no país, o PNI busca
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contribuir no processo […]

Em 30/01/2023

Estudo apoiado pelo Governo do Amazonas pretende criar guia digital para
melhorar aprendizado sobre fauna de borboletas

As borboletas são importantes para manter o equilíbrio da natureza nas suas variadas espécies, tamanhos, cores e

formas. Sabendo dessa importância e buscando entender ainda mais sobre elas, a pesquisa “Guias de borboletas

frugívoras do Amazonas: informações para uso técnico, cientí�co e social”, apoiada pelo Governo do Estado do

Amazonas, trabalha na produção de um […]
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