
BELO HORIZONTE
The organisers are independent partners of the Falling Walls Foundation.

MENTES 
BRILHANTES

1DIA
MINUTOS

Falling Walls Lab Belo Horizonte
23 DE SETEMBRO 2019

Data limite para inscrição: 31 de julho de 2019

O Falling Walls Lab Belo Horizonte acontecerá 
no dia 23 de setembro de 2019 com início 
às 14 horas na UFMG, Escola de Engenharia, 
Belo Horizonte, MG. 

COMPARTILHE SUA IDEIA INOVADORA! 
SAIBA MAIS EM 
https://www.falling-walls.com/



BELO HORIZONTE
The organisers are independent partners of the Falling Walls Foundation.
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1DIA
MINUTOS

COMPARTILHE SUA IDEIA 
INOVADORA NO FALLING WALLS 
LAB E GANHE A OPORTUNIDADE 
DE SER UM DOS REPRESENTANTES 
DO BRASIL NA FINAL EM BERLIM.

 Sua apresentação
• Apresente sua pesquisa, projeto, plano de negócios, iniciativa social ou 

empreendimento relevante para o mundo de hoje – 3 minutos em inglês!
• Convença um seleto júri composto por membros da academia, 

instituições de pesquisa e gestores de grandes empresas.
• Troque insights em um ambiente multidisciplinar de pesquisadores e 

empreendedores.
• Envolva-se em discussões empolgantes com renomados cientistas e 

executivos.

 Quem pode se inscrever
Jovens pesquisadores e/ou empreendedores, com ideias e projetos 
transformadores.
Os critérios para inscrição estão em: www.falling-walls.com/lab/faq1

  Inscrições e prazos
Inscreva-se on-line em www.falling-walls.com/lab/apply
Data limite para inscrição: 31 de julho de 2019

 Falling Walls Lab Belo Horizonte
O Falling Walls Lab Belo Horizonte acontecerá no dia  
23 de setembro de 2019 com início às 14 horas na UFMG, Escola de 
Engenharia, Belo Horizonte, MG. 

Um distinto júri selecionará um ganhador para:
• Viajar para Berlim em novembro de 2019. 
• Apresentar seu trabalho no evento final do Falling Walls Lab no dia 8 de 

novembro como parte dos 100 participantes internacionais (despesas 
de viagem e acomodação cobertas pelo evento).

• Assistir ao Falling Walls Conference no dia 9 de novembro onde alguns 
dos mais importantes cientistas do mundo apresentarão suas pesquisas 
revolucionáias em 15 minutos cada.

ENCONTRE
https://www.youtube.com/user/FallingWallsBerlin
https://www.facebook.com/FallingWallsLabBH

DÚVIDAS?
Envie um e-mail para projetos@dwih-saopaulo.org
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