
PROGRAMA GULBENKIAN

NOVOS TALENTOS EM MATEMÁTICA

REGULAMENTO

(1) O Programa Gulbenkian Novos Talentos em Matemática destina-se a estudantes
que no ano lectivo de 2000/2001 se encontrem matriculados no 1o, 2o ou 3o

anos de uma licenciatura em Matemática de uma universidade portuguesa. Os
participantes neste programa serão seleccionados através de um concurso público.

(2) Aos concorrentes seleccionados pelo Programa Gulbenkian Novos Talentos em
Matemática será atribúıda uma bolsa de mérito de 50 contos por mês durante 9
meses.

(3) Os concorrentes seleccionados pelo Programa Gulbenkian Novos Talentos em
Matemática serão orientados, durante o peŕıodo de duração da bolsa, por um
Doutor em Matemática, que exercerá o papel de tutor.

(4) As candidaturas deverão ser apresentadas ao Serviço de Ciência da Fundação
Calouste Gulbenkian até ao dia 9 de Outubro de 2000. Da candidatura deverão
constar:

• formulário de candidatura preenchido na totalidade;
• cartas de recomendação de dois Professores Universitários, no caso de can-

didatos que já estejam a frequentar uma licenciatura em Matemática no ano
lectivo de 1999/2000;

• declaração de intenções do candidato, em que este explique porque decidiu
concorrer e o que espera do Programa;

• outra documentação considerada relevante pelo candidato para a avaliação
da sua candidatura.

(5) A selecção dos concorrentes será efectuada pela Comissão Cient́ıfica Coordenadora
do Programa, cuja composição é da responsabilidade da Fundação Gulbenkian.
Os critérios a utilizar pautar-se-ão pela excelência académica já demonstrada e
pelo potencial mérito em Matemática evidenciado pela candidatura. Admite-se
a possibilidade de vir a efectuar entrevistas individuais a alguns candidatos. No
processo de selecção serão tratados separadamente os concorrentes do 1o, 2o ou
3o anos de licenciatura, e avaliado o mérito relativo dentro de cada um dos três
grupos. Serão seleccionados até vinte concorrentes.

(6) Os resultados do concurso serão divulgados até 1 de Novembro de 2000.



PROGRAMA GULBENKIAN

NOVOS TALENTOS EM MATEMÁTICA

Com o objectivo de estimular entre os jovens o gosto, a capaci-
dade e a vocação de pensar e investigar em Matemática, instituiu
a Fundação Calouste Gulbenkian o Programa Gulbenkian Novos
Talentos em Matemática.

Este Programa distinguirá, anualmente, estudantes universitários
de Matemática que evidenciem um elevado mérito académico e
incentivará o desenvolvimento da sua cultura e aptidões matemáti-
cas, apoiando o seu trabalho junto de reconhecidos especialistas,
que exercerão o papel de tutores.

Espera-se dos participantes no Programa que, sob a orientação
dos tutores, realizem trabalho de estudo aprofundado e/ou par-
ticipem activamente num programa de seminários e/ou se iniciem
na investigação em Matemática.

Os pedidos de informação deverão ser dirigidos ao Serviço de
Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian, Avenida de Berna, 56-
5o, 1067-001 Lisboa; os formulários de candidatura e materiais
de divulgação estarão dispońıveis a partir de 15 de Maio de 2000
nessa morada, em muitas escolas secundárias e universidades, e
em http://www.gulbenkian.pt/ciencia.


