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Retificação nº 3 

 
 

Anúncio dos semifinalistas selecionados 
para a primeira etapa presencial do concurso 

03 de abril de 2020 

Eventos nacionais 
De 04 a 08 de maio de 

2020 

FameLab Internacional • Reino Unido Junho de 2020 

 
Leia-se: 
 

Anúncio dos semifinalistas selecionados 
para a primeira etapa presencial do concurso 

15 de maio de 2020 

Eventos nacionais 
De 31 de agosto de 2020 a 

04 de setembro de 2020 

FameLab Internacional • Reino Unido 
De 02 a 11 de outubro de 

2020 

 

 
 

5 • Cronograma 
 

6 • Etapas do Concurso 
 



 

6.1 Masterclass 1 I 04 e 05 de maio de 2020 
   

Os 30 semifinalistas participantes serão treinados por especialista britânico em 
Comunicação Científica. 

Local a ser definido na cidade de São Paulo – SP. 
 
 

6.2 Semifinal Nacional I 06 de maio de 2020 

 
Apresentação dos 30 candidatos selecionados, ao vivo em português, perante comitê 
avaliador e convidados. A apresentação oral na Semifinal tem de ser diferente da 
realizada na fase de inscrição anterior, embora o tópico possa ser o mesmo. Neste 
momento o comitê avaliador define os 10 participantes que seguem para a próxima 
fase.  
Local a ser definido, na cidade de São Paulo. 
 

6.3 Masterclass I 07 de maio de 2020 

 
Os 10 finalistas selecionados anteriormente participarão de uma etapa de treinamento 
intensivo, em inglês e sem tradução simultânea, com uma equipe de especialistas em 
Comunicação Científica que os preparará para a Final Nacional, a qual ocorrerá no 
dia seguinte à conclusão do Masterclass. 
 
 

6.4 Final Nacional I 08 de maio de 2020 
 
Apresentação dos 10 finalistas, ao vivo em português, perante o público e comitê 
avaliador. A apresentação oral na Final Nacional tem de ser diferente da realizada 
nas fases anteriores de inscrição e semifinal, embora o tópico possa ser o mesmo. 

 
  

6.5 Final Internacional I Junho de 2020 
 
O vencedor nacional representará o Brasil nas Finais Internacionais. 
As finais com apresentações em inglês serão realizadas no Cheltenham 
Science Festival, Inglaterra. 

 
Leia-se: 

6.1 Masterclass 1 I 31 de agosto e 01 de setembro de 2020 
   

Os 30 semifinalistas participantes serão treinados por especialista britânico em 
Comunicação Científica. 

Local a ser definido na cidade de São Paulo – SP. 
 
 

6.2 Semifinal Nacional I 02 de setembro de 2020 

 
Apresentação dos 30 candidatos selecionados, ao vivo em português, perante comitê 
avaliador e convidados. A apresentação oral na Semifinal tem de ser diferente da 
realizada na fase de inscrição anterior, embora o tópico possa ser o mesmo. Neste 



 

momento o comitê avaliador define os 10 participantes que seguem para a próxima 
fase.  
Local a ser definido, na cidade de São Paulo. 
 

6.3 Masterclass I 03 de setembro de 2020 

 
Os 10 finalistas selecionados anteriormente participarão de uma etapa de treinamento 
intensivo, em inglês e sem tradução simultânea, com uma equipe de especialistas em 
Comunicação Científica que os preparará para a Final Nacional, a qual ocorrerá no 
dia seguinte à conclusão do Masterclass. 
 
 

6.4 Final Nacional I 04 de setembro de 2020 
 
Apresentação dos 10 finalistas, ao vivo em português, perante o público e comitê 
avaliador. A apresentação oral na Final Nacional tem de ser diferente da realizada 
nas fases anteriores de inscrição e semifinal, embora o tópico possa ser o mesmo. 

 
  

6.5 Final Internacional I De 02 a 11 outubro de 2020 
 
O vencedor nacional representará o Brasil nas Finais Internacionais. 
As finais com apresentações em inglês serão realizadas no Cheltenham 
Science Festival, Inglaterra. 
 

 
 

8.1. O participante deve garantir que possui passaporte válido até, no mínimo, 

janeiro de 2021 e disponibilidade para comparecer às etapas presenciais do 
concurso, tanto no Brasil como no Reino Unido. 

 
Leia-se: 

 

8.1. O participante deve garantir que possui passaporte válido por, pelo menos, 

seis meses a contar da data de desembarque no Reino Unido e disponibilidade 
para comparecer às etapas presenciais do concurso, tanto no Brasil como no 
Reino Unido. 
 

 
 
Todas os outros termos e condições FameLab 2020 permanecem inalterados. 
 
A modificação acima é parte integrante do FameLab 2020. 
 

São Paulo, 23 de abril de 2020 

8 • Disposições gerais 
 


