
Você está pronto? 
participe do segundo  

eUrAXess science slam Global 2014

concorrA A UmA ViAGem à eUropA! 
scienceslambrazil.euraxess.org

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/events/brazil/science_slam/PT


EURAXESS Links Braz

Quer se sentir uma estrela? 
então apresente suas ideias pro mundo!

Venha nos contar a história da sua pesquisa! EURAXESS Links Brazil 

está procurando aquele que vai ser o EURAXESS Science Slammer 

Brazil 2014. Participe da competição e curta o lado divertido da ciên-

cia! Basta enviar um vídeo curto, falando sobre sua pesquisa. Se ele 

for selecionado, você participará da final, em 10 de outubro de 2014, 

na Casa da Ciência da UFRJ, no Rio de Janeiro. Aquele que apresentar 

a melhor performance ao vivo ganhará uma viagem à Europa!

Na Europa, o vencedor terá a oportunidade de visitar o instituto de 

pesquisa da sua escolha e realizará um curso de comunicação cientí-

fica, ministrado por coaches internacionalmente reconhecidos, na 

primavera europeia de 2015. E estará acompanhado dos outros cinco 

ganhadores dos EURAXESS Science Slams ASEAN, China, India, Japão 

e América do Norte!

 

1a etapa  Desenvolva uma ideia original para apresentar seu projeto de pesquisa ao mundo: pode ser palestra, sapateado, canto, experimento ao vivo... Tudo é permitido!     

2a etapa  Faça um vídeo de até 3 minutos da sua performance, com o seu smart phone, câmera digital ou outro dispositivo.
3a etapa  Envie seu vídeo pela plataforma Drop-it-to-me do EURAXESS Links Brazil (senha: Science_Slam_2014), mande seus 

EURAXESS Links é uma ferramenta de networking 
para pesquisadores europeus sediados fora da Europa 
e para estrangeiros interessados em colaborar e/ou 
seguir carreira científica na Europa. Já foi lançada na 
América do Norte (Canada e EUA), Japão, China, Índia, 
Sudoeste Asiático (ASEAN) incluindo Singapura, Tailân-
dia, Malásia, Indonésia e Vietnam e Brasil.  
EURAXESS Links fornece informações sobre pesquisa 
e ofertas de emprego na Europa, assim como oportu-
nidades de financiamento para pesquisa, colaboração 
internacional e mobilidade transnacional.

sobre eUrAXess Links 

contatos pelo email brazil@euraxess.net e tenha a chance 
de ser um dos 5 finalistas a concorrer no Slam AO VIVO! 
As performances podem ser em inglês ou português. 
O EURAXESS Science Slam é aberto a todos os pesquisado-
res, de todas as áreas, inclusive ciências sociais e huma-
nas, ciências da vida, ciências físicas e engenharia.
As inscrições estão abertas de 15 de maio a 15 de setembro 
de 2014.

Para maiores informações, visite o nosso site: 
scienceslambrazil.euraxess.org

o slam

como participar:

http://www.dropitto.me/EURAXESSLinksBrazil
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/events/brazil/science_slam/PT


contato

 Paulo Lopes 
Country Representative

 Phone 
E-Mail 

Website

EURAXESS Links Brazil

+55 61 8117 97 96 
brazil@euraxess.net 
brazil.euraxess.org

EURAXESS is a European Commission‘s Directorate-General  
for Research and Innovation initiative
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Charlotte GRAWITZ e Paulo LOPES 
EURAXESS Links Brazil, Representantes nacionais

E-mail: brazil@euraxess.net
Site: brazil.euraxess.org
Site do Science Slam: scienceslambrazil.euraxess.org  
LinkedIn: linkedin.euraxess.org 
Facebook: www.facebook.com/EuraxessLinksBrasil 

Nome: Milene Möller
Instituição: Universidade de São Paulo

O Science Slam 2013 foi uma grande 
oportunidade para apresentar o meu  
projeto de pesquisa de forma divertida! O 
maior desafio era explicar tudo em apenas 
alguns minutos e também fazer o público rir! 
Eu realmente encorajo vocês a participarem 
da edição 2014!

Nome: Dr YU Yang
Instituição: Universidade Wuhan

Uma experiência super divertida 
para mostrar sua pesquisa, sur-
preender-se, fazer novos amigos 
e viajar para a Europa!

Vencedor do EURAXESS Science Slam China 2013

Vencedora do EURAXESS Science Slam Brasil 2013

parceiro

http://brazil.euraxess.org
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/events/brazil/science_slam/PT
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4990889&trk=anet_ug_hm
https://www.facebook.com/EuraxessLinksBrasil

