
 OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS MCTI 2022 PREMIA ESTUDANTES 

MAIS BEM CLASSIFICADOS NO PAÍS 

 

Os 40 estudantes de escolas públicas e privadas de 
todo o Brasil mais bem classificados na Olimpíada 
Nacional de Ciências MCTI - ONC 2022 foram 
premiados, nesta quarta-feira (23), durante 
solenidade na sede do ministério, em Brasília. Os 
meninos e meninas mais bem classificados receberam 
medalhas, certificados e troféus, representando os 
mais de 3 milhões de inscritos na Olimpíada deste ano, 
distribuídos por mais de 4,5 mil municípios do país. 

“Talentos precisam ser reconhecidos, comemorados e 
valorizados. Vocês são talentos do conhecimento”, 
afirmou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Paulo Alvim, durante a cerimônia.  Segundo ele, as 
olimpíadas de conhecimento são instrumentos de 
transformação e construção de futuro por meio da 
associação entre educação, ciência, tecnologia e 
inovação. 

 O ministro destacou que o MCTI promove atualmente 
mais de 80 olimpíadas em diversas áreas e reforçou a 
importância de estabelecer parcerias para promover o 
conhecimento como um fator de transformação. “A 

necessidade de evoluir nos leva à busca incessante de 
conhecimento, construindo um ciclo do bem que 
transforma pessoas, famílias, territórios e o mundo”, 
apontou. 

 A Olimpíada Nacional de Ciências é promovida pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 
desde 2016 e tem como objetivos despertar e estimular 
o interesse pelo estudo das ciências naturais; além de 
identificar estudantes talentosos e incentivar seu 
ingresso nas áreas científicas e tecnológicas. Participam 
estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; em 
qualquer ano do Ensino Médio e estudantes da 4ª série 
do Ensino Técnico e que não tenham ingressado em 
curso superior. As provas incluem questões de 
Astronomia, Biologia, Física, História e Química. 

 A premiação dos mais destacados estudantes da ONC 
MCTI 2022 foi dividida em cinco níveis, com oito 
estudantes em cada um deles. Os 40 alunos oriundos 
de 18 estados do país receberam certificados e 
medalha. Um troféu foi entregue a um representante 
de cada nível. Leia a matéria completa em: gov.br/mcti 
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Quinta-feira 
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de 2022 
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 NO SOFTEX EXPERIENCE, MCTI ANUNCIA A SEGUNDA EDIÇÃO DO 

CONECTA STARTUP BRASIL 

 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo 

Alvim, palestrou na 2ª Edição do Softex Experience, 

que aconteceu nesta terça-feira (23), no Auditório do 

Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e 

Pesquisa (IDP) em Brasília. O evento tem como 

objetivo apresentar oportunidades de negócios para 

empresas, startups, aceleradoras e instituições de 

ciência e de tecnologia de todo o Brasil.  Foi anunciado 

que o Programa Conecta Startup Brasil irá ganhar uma 

segunda edição. A iniciativa visa fortalecer o 

ecossistema de inovação no Brasil. 

Foram destacados no encontro temas como  inovação, 

estratégias de sucesso e boas práticas no 

relacionamento com startups em estágio inicial, 

tendências para o futuro, a internacionalização como 

estratégia de crescimento e habilidades de inovação 

para cenários dinâmicos. Em sua palestra, o ministro 

destacou o trabalho conjunto entre o MCTI, a Softex e 

a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI). “ As startups são prioridades para o Governo 

Federal, e a 2ª edição do Softex Experience é o caminho 

que levará ao avanço das startups no país”, afirmou. 

Segundo o presidente da Softex, Ruben Delgado, o 

projeto é fundamental para que os novos negócios 

apareçam e ganhem destaque no mercado de 

inovações. “Quando você consegue reunir startups, 

ICTs e aceleradoras em um mesmo ambiente, 

naturalmente já nascem ideias, soluções e acordos, 

ainda mais quando se tem o ministério, as agências, 

todos reunidos e falando a mesma língua”, ressaltou. 

“Daqui virão outros Softex Experience, pois é aqui que 

a gente conecta as coisas”. Leia a matéria em 

gov.br/mcti 

MCTI PARTICIPA DE DEBATE SOBRE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO SETOR 

DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  

Com foco na identificação de formas efetivas de 

incorporação de fatores ESG [sigla em inglês para 

ambiental, social e governança] nas políticas, planos, 

projetos e ações do Governo Federal, ocorreu a sexta 

edição do seminário Via Viva, entre os dias 22 e 23 de 

novembro. O diretor da Secretaria de 

Empreendimentos e Inovação do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações, Eduardo Soriano, participou do 

debate virtual “Aviação de baixo carbono: mitigação e 

compensação”.  

Em sua fala, Eduardo Soriano explicou o trabalho 

desenvolvido pelo MCTI voltado para as pautas como a 

baixa emissão de carbono “O ministério tem estudado 

e debatido os diferentes processos envolvidos, desde a 

produção dos combustíveis até sua utilização pelas 

aeronaves. Temos apostado bastante nessa área, 

analisando, principalmente, o desenvolvimento de 

hidrogênio low carbon. Ao longo do tempo os 

resultados vão aparecer cada vez mais, juntamente 

com o desenvolvimento de políticas públicas”.  

O evento promoveu intercâmbios técnicos, painéis e 

palestras apresentadas por autoridades nacionais e 

internacionais, contando com a participação de 

representantes do governo federal, da academia, de 

organismos internacionais, de mercado, da sociedade 

civil e dos poderes legislativo e judiciário. 

  Leia a matéria completa em : gov.br/mcti
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