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A Competição de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico Brasil-EUA ofertará subsídios do
Fundo de Inovação de $25,000 dólares para promover oportunidades de treinamento e
internacionalização em instituições de ensino. Esta competição tem o apoio do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Departamento de Estado dos EUA e da
Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil.

  

Quais instituições são elegíveis?

    
    -  Instituições de Ensino Superior nos Estados Unidos (e.g., universidades, faculdades,
instituições comunitárias, etc.)   
    -  Institutos SENAI de Inovação no Brasil  
    -  Instituições de ensino no Brasil (e.g., Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica, instituições estaduais, universidades
privadas, etc.)   
    -  Centros Binacionais (BNCs) no Brasil  

  

As propostas devem incluir uma parceria entre pelo menos uma IES nos Estados Unidos e um
Instituto SENAI de Inovação no Brasil. As propostas também podem apresentar uma aliança
tripartite com uma instituição de ensino pós-secundária e/ou um BNC no Brasil.

  

Quais os temas que minha instituição ea instituição parceira podem apresentar em
nossa proposta conjunta?

  

As propostas devem se concentrar na criação ou expansão de programas de intercâmbio e
treinamento de estudantes entre os EUA e o Brasil nas seguintes áreas disciplinas, com ênfase
em suas áreas de foco:

    
    -  Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com foco em tecnologia inteligente ou a
internet das coisas (IoT);   
    -  Engenharia Civil, com foco em estruturas e/ou mineração;  
    -  Engenharia Química, como foco em materiais avançados e/ou metalurgia;  
    -  Engenharia Elétrica, com foco em computadores e eletrônicos;  
    -  Engenharia Mecânica, no que se refere à produtos inteligentes  
    -  Biologia, Química e Economia, no que se refere à e como se relaciona a bio-economia  
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Consideração especial será dada às propostas que incluírem programação para:

    
    -  Incorporar habilidades de empreendedorismo e treinamento; e/ou  
    -  Promover a inclusão de mulheres em carreiras científicas.  

  

A data limite para inscrições vai até 15 de fevereiro de 2019. Acesse AQUI  para se inscrever!
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http://www.100kstrongamericas.org/grants/

