ENI AWARD 2019
Prêmio Estreia em Pesquisa: Jovens Talentos da África

ANÚNCIO OFICIAL
Eni é uma das mais importantes companhias de energia verticalmente integrada no mundo. A qual opera
nos seguintes setores: óleo, gás natural, produção de electricidade, engenharia, construção e produtos
petroquímicos. Está constantemente trabalhando para construir um futuro no qual todos possam ter acesso
à recursos energéticos de forma eficiente e sustentável. Eni se envolve, constantemente, em vários projetos
de pesquisas científica em energias renováveis, com particular atenção, majoritariamente, nas áreas de
biocombustíveis e de energia solar. Operando em cerca de oitenta e cinco países, com a devida
responsabilidade perante seu público estratégico (stakeholders), Eni investe em pessoas e no
empodeiramento delas, participando do desenvolvimento por meio da integração entre as questões social,
ambiental e cultural no processo de crescimento, sempre em total conformidade ao respeito dos direitos e
das diversidades. Desde 2008 Eni está realizando o projeto Eni Award, com o objetivo de promover e
premiar pesquisas e inovações tecnológicas nos campos de energia e meio ambiente.
1) Finalidades
O Prêmio Estreia em Pesquisa: Jovens Talentos da África constitui uma das seis categorias do Eni Award, o
qual é composto pelos Prêmio Transição de Energia, Prêmio Fronteiras de Energia, Prêmio Soluções
Ambientais Avançadas e Prêmios Jovem Pesquisador do Ano, conjuntamente com o Reconhecimento à
Inovação Eni.
A finalidade do Prêmio Estreia em Pesquisa: Jovens Talentos da África é de ajudar as novas gerações de
pesquisadores africanos à obter visibilidade, oferecendo a eles a oportunidade de realizer um curso de
doutorado (PhD) em cooperação com Universidades ou Institutos de Pesquisas, ambos italianos e
renomados, dando suporte às suas pesquisas e inovações realizadas de acordo com os diversos tópicos
científicos promovidos pelo Eni Awards.
2) Objeto dos Prêmios
Os candidatos devem possuir uma tese de mestrado (Master’s degree) ou algum título acadêmico
equivalente – de acordo com o Sistema Europeu -, que garanta acesso ao curso de doutorado (PhD) em uma
Universidade italiana. As teses devem ter sido defendidas em uma Universidade africana durante o mesmo
ano do Anúncio Oficial anual, ou no ano anterior.
O Prêmio é endereçado à estudantes natos em 1988 ou nos anos posteriores.
O Prêmio é reservado à estudantes graduados em Universidades africanas e cidadãos africanos,
provenientes de um dos 58 países africanos indicados na World Population Prospects: The 2015 Revision,
compilada pela ONU (Organização das Nações Unidas 1).
1

Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad,
Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea,
Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali,
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A tese e o curriculum vitae – o qual prevalecerá na avaliação do candidato – devem ser submetidos em
conjunto com uma proposta de pesquisa relacionada aos tópicos principais do Eni Award, destacando os
potenciais benefícios da proposta em um determinado país, em uma região africana, ou no Continente
Africano inteiro. Os principais temas do Prêmio Eni são: água, ar e prevenção da poluição da terra,
prevenção do aquecimento climático e poluição, reabilitação e reuso de instalações industriais;
armazenamento de energia e energias renováveis; uso inovativo de hidrocarbonetos e da eficiência
energética como uma ponte para a descarbonização do sistema energético.
A proposta de pesquisa deve explicitar tópicos, metodologias e áreas disciplinares adequadas para a
realização do projeto apresentado. A informação propiciada pelo candidato na proposta de pesquisa será
utilizada como auxílio na identificação dos cursos de doutorado (PhD) que melhor se adaptarem a ela.
3) Os Prêmios
Cada um dos dois vencedores será premiado com uma placa personalizada e uma bolsa de estudos para
realizar um curso de doutorado (PhD) de duração de 3 anos na Itália, em uma Universidade ou em um
Instituto de Pesquisas, ambos italianos e com uma sólida reputação, nos tópicos acima mencionados. Se
autorizado no âmbito do curso de doutorado (PhD), será possível realizar um período de pesquisa fora da
Itália. Será também permitido optar por um orientador de tese não italiano, que colabore com a
Universidade ou com o Instituto de Pesquisas, italianos, em um dos quais o estudante esteja matriculado.
Os Prêmios serão atrubuídos aos candidatos vencedores, proclamados pelo Comitê Organizativo, até junho
de 2019.
4) Procedimento de candidatura e prazos
Candidaturas para o Prêmio Estreia em Pesquisa: Jovens Talentos da África devem ser apresentadas e
garantidas por Professores, Diretores de Departamento, Decanos e Chanceleres, sejam eles de
Universidades ou de Universidades Politécnicas, ou por Pesquisadores de Institutos de Pesquisas atuantes
em áreas específicas ou similares às quais o prêmio é atribuído.
Auto-candidaturas não serão consideradas.
O prazo para a apresentação das candidaturas do Prêmio Estreia em Pesquisa: Jovens Talentos da África se
encerra no dia 23 de novembro de 2018, no horário limite das 17:00 horas CET – Hora Central Europeia. Por
favor, observe que depois das 17:00 horas CET – Hora Central Europeia do dia 9 de novembro de 2018, a
Secretaria Científica não criará novos registros. Duas semanas depois do prazo de 23 de novembro, a
Secretaria Científica confirmará aos candidatos, via email, a admissão formal das suas candidaturas.
Os formulários de candidatura estão disponíveis no site: https://www.eni.com/enipedia/en_IT/businessmodel/awards-recognition/eni-award-announcement-2019.page, e devem ser enviados conforme o que
segue:
1. A Proposta de Candidatura, o Sumário da Tese, o CV e a Proposta da Pesquisa deverão ser
carregados na área privada dos candidatos Eni Award. O acesso à área privada deve ser
requerido à Secretaria Científica Eni Award (eniaward@feem.it), a qual providenciará uma
conta para realizar o procedimento mencionado.
Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Réunion, Rwanda, Saint Helena,
São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland,
Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe.
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2. Uma cópia da Tese em formato eletrônico, bem como possíveis reconhecimentos, certificados,
cartas de referência, lista de publicações e as publicações relacionadas devem ser enviadas por
email ao seguinte endereço: repository-eniaward@feem.it.
3. O Candidato terá a possibilidade de realizar um vídeo, feito por si mesmo, com limite de
duração máxima de 3 minutos, descrevendo os aspectos e as aplicações principais da sua
proposta de pesquisa. Essas apresentações deverão ser enviadas como indicado durante o
processo de registro da candidatura e serão aceitas somente nos seguintes formatos: .MOV,
.MPEG4, .AVI, .FLV.
Após o registro formal da Proposta de Candidatura, um documento denominado Sumário da Proposta de
Candidatura, que contém os principais dados da candidatura e o Código de Conclusão, será fornecido para
cada Candidato.
O documento acima mencionado deve ser rigorosamente verificado e assinado pelo Candidato, bem como
pelo seu Responsável, e enviado à Secretaria Científica Eni Award por fax (+39 0248197724) ou por email
(eniaward@feem.it) antes do prazo definido pelo Anúncio Oficial.
4) Seleção das Candidaturas
A Comissão Científica Eni Award examinará e selecionará o trabalho dos Candidatos que foram aceitos e
apresentará os nomes dos vencedores escolhidos do Prêmio Estreia em Pesquisa: Jovens Talentos da África
ao Comitê Organizativo Eni Award em maio de 2019.
5) Regulamentos
O Eni Award e seu Anúncio Oficial estão em conformidade com o Regulamento Eni Award, aprovado pelo
Comitê Organizativo. O texto se encontra disponível no site https://www.eni.com/enipedia/en_IT/businessmodel/awards-recognition/eni-award-announcement-2019.page.
6) Detalhes de contato
A Secretaria Científica Eni Award se localiza na:
FUNDAÇÃO ENI ENRICO MATTEI
Corso Magenta, 63
I 20123 Milano
Tel: +39 02 52036934 recepção
+39 02 52036964 / 36985
Fax: +39 02 481 97724
e-mail: eniaward@feem.it

Roma, 30 de junho de 2018
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