Mais de 12 mil graduandos já
se inscreveram para o 1º
Prêmio
Capes
Talento
Universitário
A Inscrição foi prorrogada até hoje (13), às 23h59
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), em parceria com o Ministério da Educação (MEC),
premiará mil estudantes de cursos de graduação com o valor de
R$ 5 mil. Mais de 12 mil graduandos já se inscreveram para o
1º Prêmio Capes Talento Universitário. As inscrições
encerrariam ontem (12), no entanto o período foi prorrogado
para até às 23h59 desta quarta-feira, 13 de novembro. Agora,
os estudantes têm 24 horas a mais para aproveitar a
oportunidade. O processo deve ser feito pelo portal do Prêmio.
De acordo com a Capes, a competição busca reconhecer o
desempenho dos alunos de todas as áreas que tenham elevado
grau de desenvolvimento de competências cognitivas. Além de
valorizar e premiar os melhores estudantes, o Prêmio Capes
Talento Universitário vai subsidiar estudos e pesquisas da
Capes para a formulação de políticas públicas para a educação
superior.
Uma prova de 80 questões de múltipla escolha será aplicada
pela Capes, por meio da Cesgranrio. A aplicação será realizada
em 8 de dezembro, à tarde, em 60 municípios brasileiros,
localizados nas 27 unidades da Federação.
A premiação vai oferecer, ao todo, R$ 5 milhões. O resultado
será divulgado até 31 de janeiro de 2020. Para se inscrever, o
estudante deve ser brasileiro, ter iniciado a graduação em
2019 e ter realizado o Enem em 2017 ou 2018.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site:
WWW.folhadoprogresso.com.br
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail:
adeciopiran_12345@hotmail.com
http://www.folhadoprogresso.com.br/enade-2019-inep-divulga-loc
ais-de-prova-consulte/

