STEAM TECHCAMP BRASIL 2022 LEVA VOCÊ PARA A REGENERON ISEF 2022

A Embaixada dos EUA no Brasil, por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico
(LSI-TEC) vai selecionar 2 participantes do STEAM TechCamp Brasil 2022 para integrar a
delegação brasileira credenciada à Regeneron ISEF 2022 (International Science and
Engineering Fair).
O período de inscrição será entre de 15 a 27 de março de 2022, respeitando o limite de
horário das 23h59 (horário de Brasília-DF), exclusivamente pelo formulário eletrônico
disponível no link: https://forms.gle/ccRnw4xsHVYyHi5D6

ELEGIBILIDADE:
O envio de propostas está aberto a todos os participantes do STEAM TechCamp Brasil 2022,
gestores ou professores. O candidato deve ter nível de inglês avançado para poder usufruir
de todas as atividades na Regeneron ISEF e ter disponibilidade para viajar para Atlanta,
Georgia, EUA, no período de 7 a 13 de maio de 2022.
O candidato deverá fazer sua inscrição por meio de formulário eletrônico incluindo o envio
de um vídeo com até 5 minutos, em língua inglesa, apresentado pelo candidato, com o
tema: Por que você deseja participar da REGENERON ISEF 2022.
Será aceito somente um formulário e um vídeo por candidato.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO:
A equipe do LSI-TEC será responsável por compilar todos os documentos de inscrição
recebidos (formulário e vídeo).
Um Comitê Técnico-científico, incluindo representantes da Embaixada dos EUA no Brasil, da
Universidade de São Paulo e do LSI-TEC, analisará as inscrições e fará a seleção de dois
candidatos, considerando os critérios elencados abaixo.
Os candidatos serão notificados da decisão por e-mail até 01 de abril de 2022 e o resultado
será publicado na página: https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2022/
Os critérios de seleção dos candidatos estão agrupados em ELIMINATÓRIOS, cujo
cumprimento é obrigatório para qualquer candidato, e AVALIATIVOS, que se referem à
análise da ficha de inscrição e do vídeo solicitado.
O Comitê Técnico-científico selecionará os candidatos conforme critérios abaixo:
Critérios eliminatórios:
Serão avaliados os critérios eliminatórios, sendo obrigatório o atendimento a todos, para
que o candidato se classifique para a avaliação do conteúdo da ficha de inscrição e do vídeo
de apresentação. O candidato deverá aderir a todos os critérios abaixo para ter sua inscrição
avaliada pelo Comitê.
● O candidato deve ter participado do STEAM TechCamp Brasil 2022.
● Formulário de inscrição devidamente preenchido e dentro do prazo estabelecido.
● O formulário deve ter o link de um vídeo. O vídeo, de até 5 minutos, deve ser
apresentado em língua inglesa pelo candidato e deve informar porque o candidato
deseja participar da REGENERON ISEF 2022.
Critérios avaliativos:
As inscrições serão analisadas pelo Comitê frente aos critérios avaliativos abaixo.
● Fluência e desenvoltura para comunicar na língua inglesa.
● Motivação e potencial de aproveitamento das atividades previstas na Regeneron ISEF
2022.
● Clareza na intenção de aplicar o conhecimento/experiência adquiridos na Regeneron
ISEF, na comunidade escolar em que o candidato atua no Brasil.
O LSI-TEC não se responsabiliza pelo não recebimento da inscrição enviada pelos
participantes por problemas técnicos de rede, incluindo, mas não se limitando, a conexão à
Internet ou similares. Devendo o inscrito verificar a mensagem final do preenchimento do
formulário de inscrição e do envio do vídeo.

PROCESSO DE APOIO:
O LSI-TEC arcará com as despesas de passagens aéreas, hospedagem, diárias e traslados
terrestres, no período de 7 a 13 de maio de 2022, por ocasião da participação na Regeneron
ISEF 2022, que acontecerá em Atlanta, Georgia, EUA.
O LSI-TEC se reserva o direito de fazer a compra das passagens aéreas considerando o trecho
estabelecido, melhor rota e melhor preço ofertado, não fazendo diferenciação entre
companhias aéreas.
A hospedagem será em quarto duplo no Hotel Oficial da Delegação Brasileira na Regeneron
ISEF 2020.
O processo de retirada do passaporte e visto é de responsabilidade do candidato.
Será necessário a apresentação do comprovante de vacinação Covid-19, com esquema
vacinal completo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O Candidato declara, desde já, ser de sua autoria as informações encaminhadas e cede e
transfere para o LSI-TEC, sem quaisquer ônus para essa e em caráter definitivo, plena e
totalmente, todos os direitos autorais sobre as mesmas, para qualquer tipo de utilização,
publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica, e na divulgação do resultado,
incluindo sem se limitar a editar, publicar e reproduzir qualquer informação dos trabalhos
enviados e divulgá-lo por meio de cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, bem
como em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio,
jornal, cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na Internet, respeitando sempre os direitos
morais dos autores.
O candidato autoriza ainda a divulgação de seu nome como um dos contemplados pelo
Edital, sem qualquer ônus ao LSI-TEC pelo prazo que durar o projeto proposto adicionado
por mais 1 (um) ano a contar de seu término.
O candidato ao preencher o formulário e enviar o vídeo aceita todas as condições deste
edital.
O processo de avaliação e seleção é irrevogável em seus resultados.

Contato para esclarecer dúvidas sobre este regulamento: elena.saggio@lsitec.org.br

