
 
 

 
 

São Paulo, Março de 2019.     

 

Participe! “Concurso Young Persons’ Lecture Competition” 

para Estudantes e Jovens Profissionais 

 

PARTICIPE da 15ª Edição Nacional 2019 do Concurso Young Persons’ Lecture Competition, 

enviando um trabalho de sua autoria, que esteja relacionado, em algum aspecto, com ciência e/ou 

engenharia de materiais, mineração e embalagens – com tema visando o desenvolvimento de um 

mundo melhor. 

A proposta do Concurso é promover uma Competição saudável entre os participantes - que deverão 

ser estudantes ou jovens profissionais, com idade inferior ou igual a 28 anos - incentivando a 

criatividade e desenvolvimento de sua habilidade de comunicação, premiando o melhor trabalho 

em conteúdo e desenvoltura na apresentação, na língua inglesa. 

Os candidatos competirão nos seguintes quesitos: 

 Forma da estrutura da apresentação e clareza na explanação; 

 Clareza e relevância dos recursos visuais usados;  

 Conteúdo técnico; 

 Habilidade em resumir seu projeto ao final da apresentação; 

 Calma e objetividade ao lidar com as perguntas dos juízes; 

 

Na ocasião, os participantes farão a apresentação do seu trabalho em 15 minutos, obrigatoriamente 
em inglês. Para tanto, os trabalhos apresentados deverão estar em língua inglesa.  
Para inscrever seu trabalho, o participante deverá enviar um “abstract” (apresentação do trabalho), 

contendo no máximo 150 palavras à organização do Concurso até o dia 19 de Abril de 2019, quando 

serão escolhidos os 10 melhores trabalhos para participarem da final brasileira, que acontecerá dia 16 

de Maio, em Araxá/Minas Gerais, na sede da CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. 

 

 



 
 

 
 

Programa: 

15 de maio – Chegada em Araxá; 

16 de maio – Apresentação e Premiação; 

17 de maio – Visita à CBMM e Retorno. 

*Todos os custos com viagens e hospedagens serão pagos pela CBMM. 

 

Premiação: 

O Ganhador da Etapa Nacional será Premiado com um valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais) + 01 MacBook Air e Representará o Brasil na Final Mundial, em Londres. 

O Segundo e Terceiro lugares ganharão respectivamente: R$ 2.500,00 e R$ 1.500,00. 

Para conhecer o evento das etapas nacional e internacional acesse:  

https://www.iom3.org/world-lecture-competition 

https://www.facebook.com/ypwlc2019/ 

Young_persons_brazil 

Desde já contamos com sua participação, colocando-nos a disposição para informações, 

esclarecimentos de dúvidas com Srta. Nicolle Cesario (Secretaria Executiva),  

Atenciosamente, 

Georgia Gomes Bemfica                Secretaria Executiva 

Coordenadora - COM   CBMM            email: producao@deconti.com.br                                                                  

georgia.bemfica@cbmm.com                   De Conti Gerenciamento de Eventos 

(11) 2107-9225       (11) 5536-0404 

www.cbmm.com | www.niobium.tech 

https://www.iom3.org/world-lecture-competition
http://www.cbmm.com/
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https://pt-br.facebook.com/decontieventos/
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