
PREFEITURA REALIZA HOMENAGEM VIRTUAL AOS VENCEDORES DO PRÊMIO CIÊNCIA-TECNOLOGIA SÃO CARLOS - 2020

  

  A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência,
Tecnologia e Inovação, realizou na manhã desta quinta-feira (17/12), a cerimônia online em
homenagem aos vencedores do Prêmio Ciência-Tecnologia São Carlos 2020.

   

  O secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi e a
diretora do Departamento de Políticas Públicas de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Simone Botega Xavier, conduziram a cerimônia virtual por meio do google meet.

   

  Confira os vencedores do Prêmio Ciência-Tecnologia São Carlos 2020: 
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  - Categoria Pesquisador Sênior, com empate, foram vencedores: o Prof. Dr. Victor Carlos
Pandolfelli, da Universidade Federal de São Carlos e o Prof. Dr. Osvaldo de Oliveira Junior, do
Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo;

  - Categoria Jovem Pesquisador: o vencedor foi o Prof. Dr. Hugo Miguel Preto de Morais
Sarmento, da Universidade Federal de São Carlos.

  - Categoria Clubes de Ciências: também tivemos um empate nessa categoria, e os
vencedores foram: A Professora Caroline Paganelli Correa dos Santos, da escola E.E. João
Jacinto Nascimento e o Clube de Ciências do Centro de Pesquisas em Óptica e Fotónica do
Instituto de Física da USP em parceria com a Diretoria Regional de Ensino de São Carlos,
composta pelos pesquisadores e professores: Profª Drª Wilma Regina Barrionuevo, Prof. Dr.
Vanderlei Salvador Bagnato, Prof. Dr. Euclydes Marega Júnior, Profª Débora Gonzalez Costa
Blanco e a Profª Marilia Faustino da Silva;

  - Categoria Professor de Ciências: foi vencedora a Profª Joice Bissoloti Brigati, da E.E. André
Donatoni;

  - Categoria Jovem Cientista: a vencedora foi a estudante Stefany de Mello da EE. João Jorge
Marmorato.

   

  “O prêmio São Carlos de Ciência e Tecnologia é um reconhecimento do município aos
cientistas que contribuíram para a ciência nacional e internacional, como também aos
professores de ciências, aos alunos de ciências, aos clubes de ciências, enfim todos que
participaram de alguma atividade científica relevante. É um prêmio que visa qualificar, estimular
e reconhecer todo o trabalho desses cientistas e também para que toda a população entenda
que São Carlos é uma cidade que vive da ciência, que tem 1 doutor para cada 100 habitantes e
que a ciência é fundamental para o desenvolvimento do município”, explica José Galizia
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Tundisi.

   

  O secretário disse, ainda, que do total do PIB de São Carlos, que gira em torno de R$ 10
bilhões por ano, 30% é proveniente da área de ciência e tecnologia e inovação. “Isso mostra o
vigor da atividade cientifica na cidade, que vem a ser reconhecida através do prêmio”.

   

  O prêmio é estabelecido por uma comissão de secretários que analisam os currículos
enviados pelas Universidades, e a partir da identificação das principais contribuições, a
comissão escolhe os premiados do ano. “Todo o ano fazemos uma cerimônia com a presença
do prefeito Airton Garcia e secretários municipais e os premiados, como estamos em uma
pandemia, a mudança na forma da entrega do prêmio, se traduziu em uma cerimônia virtual”,
finalizou Tundisi.

   

  (17/12/2020)
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