
A Society for Science & The Public é uma organização sem �ns lucrativos dedicada ao 
engajamento público em pesquisa cientí�ca e educação, possui os direitos e administra 
a competição desde a sua criação em 1950 como a Feira Nacional de Ciências. 

$50,000
2 Vencedores do Prêmio Jovem Cientista da Intel Foundation 

CADA

$75,000
1 Vencedor do Prêmio Gordon E. Moore
Gordon E. Moore foi um dos cofundadores da Intel em 1968, atuando como 
presidente e CEO, bem como Presidente do Conselho, antes de sua aposentadoria 
em 1997. Ele é amplamente conhecido pela “Lei de Moore”, o grande estímulo da 
indústria de semicondutores, que ele previu há 50 anos. Moore é amplamente 
admirado por sua liderança técnica e seu papel como um dos criadores do atual 
Vale do Silício, bem como por seu contínuo papel �lantrópico e apoio a esforços 
ambientais, de pesquisa e educação de ciências. 
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Existem 11 categorias novas ou ampliadas em 2015, incluindo:

ESCOLHIDOS ENTRE OS 20 VENCEDORES DO MELHOR DA CATEGORIA 
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O Grand Award é distribuído em cada uma 
das 20 categorias da seguinte forma:

?

Na Feira Internacional de Ciências e 

Engenharia da Intel, os prêmios são 

baseados nas habilidades dos estudantes 

para resolver questões cientí�cas, no uso 

de práticas autênticas de pesquisa e na 

criação de soluções para os problemas 

do futuro. 

GRANDE PRÊMIO

PRÊMIO MELHOR DA CATEGORIA

1,700
�nalistas se reúnem 
para competir em 
Pittsburgh em 2015 

prêmio

prêmio

prêmio

prêmio

$5,000 bolsa de estudos

$1,000 doação para sua escola

Um vencedor por categoria recebe 

E UMA

$1,000 doação para sua
feira de ciências

E UMA

Nota: múltiplos prêmios de 1º a 4º são concedidos 
em algumas categorias 

DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

7,000,000
Aproximadamente

de todo o mundo participam de 
competições de ciências locais com 
a esperança de se classi�carem para 
a Feira Internacional de Ciências 
e Engenharia da Intel. 

4,913 é a distância viajada de 
São Paulo até Pittsburgh.

milhas

7,907
km

idiomas são falados 
pelos �nalistas da feira 

33

em prêmios
$4,000,000

�nalistas estão pedindo 
patentes para suas 
pesquisas 

495R

países, regiões e territórios 
estão enviando �nalistas 
para a feira

78

A Feira Internacional de 
Ciências e Engenharia da Intel 
A maior competição de pesquisa cientí�ca do ensino médio 
do mundo encoraja milhões de estudantes a explorarem sua 
paixão pelo desenvolvimento de inovações que mudam a 
maneira como trabalhamos e vivemos. 

Aproximadamente

Mais de

20 CATEGORIAS COMPETINDO 


