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Premiando a Excelência em Pesquisa

A Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) acaba de publicar o edital da segunda edição do Prêmio Excelência 
Acadêmica (PEA) em http://propes.ufabc.edu.br/premio. O lançamento desse prêmio coincide com o início 
do ciclo de palestras “Pesquisa para o Mundo Hoje”, também organizado pela ProPes. As duas iniciativas 
visam dar maior visibilidade e destaque à excelência em pesquisa nas diferentes áreas de conhecimento, que 
já é marca registrada da UFABC.

O ciclo de palestras trará à UFABC pesquisadores de alto nível para expor para um público amplo, não 
composto apenas por especialistas, quais são os principais desafios na sua respectiva área de pesquisa – no 
mundo de hoje e para o mundo de hoje. O primeiro palestrante, Prof. Marcelo Viana, que é diretor do 
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e foi integrante do grupo de acadêmicos que 
idealizaram o projeto pedagógico da UFABC, apresentou a palestra “Um Panorama da Matemática no 
Brasil”. Fiquem atentos às divulgações das próximas palestras do ciclo!

O Prêmio de Excelência Acadêmica visa dar reconhecimento aos nossos docentes que se destacam nas 
suas respectivas áreas de pesquisa. A lista dos premiados da primeira edição pode ser encontrada em http://
propes.ufabc.edu.br/propes/publicacoes/noticias/item/158-resultado-do-premio-de-excelencia-academica. 
Esse prêmio, cujo público-alvo são docentes, complementa a já tradicional premiação dos melhores alunos 
de Iniciação Científica, também organizada pela ProPes, que este ano entrará na sua nona edição e cujo 
público-alvo são alunos dos cursos de graduação.

Especificamente para os discentes dos cursos de mestrado e doutorado, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
criou a Bolsa Prêmio de Excelência Acadêmica da Pós-Graduação (PEAPG), que visa estimular a produção de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico de excelência na pós-graduação da UFABC. A lista dos premiados 
na primeira edição desse prêmio pode ser encontrada em http://propg.ufabc.edu.br/wp-content/uploads/3.-
Resultado_1%C2%AA-fase_site.pdf.  A próxima edição está prevista para novembro deste ano.

O portfolio de premiações institucionais da UFABC ainda inclui o Desafio UFABC de Empreendedorismo, 
que compreende uma competição que tem por objetivo estimular o desenvolvimento de ideias e negócios 
inovadores a partir de propostas de alunos de ensino médio, técnico ou superior ou inventores independentes 
para dinamizar o empreendedorismo e criação de modelos de negócios. Já o Prêmio UFABC de Inovação 
premia soluções tecnológicas que contribuem para aumentar a competitividade das empresas brasileiras. 
Podem se candidatar pesquisadores de instituições de ensino, de pesquisa, de empresas e de organizações 
públicas. Esses dois prêmios, idealizados e organizados pela Agência de Inovação, entrarão na sua segunda 
edição em junho e outubro deste ano, respectivamente. 

O que todas essas iniciativas têm em comum? Uma característica compartilhada é que, com exceção da 
premiação da Iniciação Científica, são todas iniciativas novas, criadas no ano passado e que agora entram na 
sua segunda edição. Mas talvez o mais importante seja que todas essas premiações visam identificar talentos, 
dar oportunidades, valorizar currículos e celebrar a excelência nas suas inúmeras formas e variações. 
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