CONCURSO FALLING WALLS LAB
JOVENS INOVADORES

Falling Walls Lab abre as portas para quem tem uma ideia com potencial
transformador e quer compartilhá-la com líderes globais da ciência, negócios, política,
arte e sociedade.
Falling Walls Foundation é uma instituição alemã sem fins lucrativos que promove
discussões sobre pesquisa e inovação, divulgando as descobertas científicas mais
recentes para um público amplo de todos os segmentos da sociedade. Criada no 20º
aniversário da queda do muro de Berlim, a questão central de cada encontro
promovido pela fundação é: Quais serão os próximos muros (da ciência e
tecnologia) a cair e transformar o mundo?
No Brasil, o concurso é promovido pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação
(DWIH São Paulo).
Quem pode participar?
Estudantes, pesquisadores, profissionais e empreendedores dos diversos campos do
conhecimento e atuação podem se inscrever. Para participar, basta ter uma ideia, uma
pesquisa, uma proposta de inovação ou um projeto de empreendedorismo, com
potencial de relevante transformação.
INSCRIÇÕES devem ser realizadas até 31 DE JULHO pelo link: https://www.fallingwalls.com/lab/apply/south-america
Etapa classificatória no Brasil:
Em Fortaleza, dia 20 de setembro.
Em Belo Horizonte, dia 23 de setembro.
Dentre os inscritos, 15 a 20 serão selecionados em cada etapa nacional.
Se o candidato não mora na região de Belo Horizonte, o mesmo poderá solicitar ajuda
de custo para transporte e hospedagem para participar desta etapa. A solicitação
deverá ser feita após ser informado de ter sido selecionado para esta etapa. Os casos
e os valores serão analisados individualmente.
Não há previsão de ajuda de custo para a etapa de Fortaleza.
Como é a participação?
Cada candidato terá três minutos para fazer sua apresentação, em inglês,
mostrando a relevância e o poder de transformação de sua proposta para um júri
composto por especialistas da academia, da imprensa e do ecossistema de inovação
– formato que se repetirá na etapa mundial do concurso.
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Etapa internacional
Os candidatos classificados em cada etapa brasileira irão defender suas ideias entre
100 concorrentes na etapa mundial, em Berlim, no dia 8 de novembro. Os três
primeiros colocados terão a oportunidade de apresentar sua proposta na Falling
Walls Conference no dia 9 de novembro, também na capital alemã.
Falling Walls Conference – Berlim, 08 e 09 de novembro.
Todos os classificados de cada etapa brasileira terão a oportunidade de assistir à
conferência com cientistas de renome internacional e uma plateia composta por
lideranças globais da ciência, negócios, política, arte e sociedade. Além do concurso
e da conferência, os vencedores brasileiros participarão de atividades para conhecer
centros de pesquisa e empreendedorismo.
Ajuda de custo
Parceira do FWL, a EURAXESS Brazil oferecerá um prêmio adicional aos vencedores
das etapas brasileiras, subsidiando o prosseguimento da viagem a outro destino na
União Europeia para visitar ao menos mais um centro de pesquisas ou inovação na
comunidade.
O DWIH São Paulo custeará passagens aéreas, transfers e hospedagem em Berlim.
Seguro de viagem não incluído, bem como alimentação individual, fora dos eventos
programados.
Os critérios para participação e mais informações estão disponíveis em:
www.falling-walls.com
www.dwih-saopaulo.org

