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Edital 2018 

Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 
 

 

21 de março de 2018 

 

 

A Presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) abre as inscrições para o Prêmio Oswaldo 

Cruz de Teses do ano de 2018. O Prêmio visa distinguir teses de elevado valor para o avanço 

do campo da saúde em diversas áreas temáticas de atuação da Fiocruz. 

 

 

Das condições gerais do Prêmio 

O Prêmio Oswaldo Cruz de Teses é regido pelo seu Regimento que deverá ser conhecido e 

rigorosamente observado por todos os concorrentes. 

 

 

Das inscrições 

Poderão concorrer autores de teses defendidas entre os meses de maio de 2017 e abril de 

2018 nos cursos da Fiocruz e de cursos nos quais a Fiocruz participa de forma compartilhada e 

que sejam registrados na Coordenação Geral de Educação (CGEd). 

Não há restrição ao número de concluintes de cada curso para inscrição. 

 

Para inscrição deverão ser anexados: 

1. Documento de inscrição da candidatura ao Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, em arquivo 

pdf ou em figura digitalizada do documento impresso, no formato indicado no Anexo I, 

com as assinaturas do candidato e de seu(s) orientador(es), formalizando a escolha da 

área para a qual apresenta a candidatura. 

2. Arquivo pdf da tese, no formato aprovado pela Banca. 

3. Documento, em arquivo pdf, anonimizado de análise crítica da importância do trabalho 

realizado, seja para o avanço do conhecimento ou da sua importância para a saúde 

pública. 
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4. Resumo da tese, em arquivo pdf, anonimizado. 

5. CV Lattes do candidato em arquivo pdf contendo o endereço eletrônico do CV. 

 

As instruções para elaboração dos documentos 3 e 4 devem ser consultadas no Regulamento 

do Prêmio. 

 

O envio dos documentos para candidatura ao Prêmio implicará a aceitação dos termos deste 

Edital. 

 

 

Das áreas de premiação 

 

Será selecionada uma tese de cada uma das áreas abaixo indicadas: 

 

 Saúde Coletiva 

 Ciências Biológicas aplicadas à saúde e Biomedicina 

 Ciências Humanas e Sociais 

 Medicina 

 

 

Do julgamento 

 

Indicação de comissão externa à Fiocruz 

A Comissão Julgadora será formada por membros externos à Fiocruz levando em conta o 

número de inscritos em cada área. Deverá haver pelo menos dois membros para cada área. 

O processo de julgamento e indicação dos premiados está descrito no Regulamento. 

 

Indicação dos premiados 

• Somente uma tese em cada área poderá ser indicada pela Comissão, não sendo possível o 

empate entre mais de um concorrente. 

• As demais teses que passarem para a 2ª etapa poderão ser indicadas para receber Menção 

Honrosa. 

• No caso das teses apresentadas não serem consideradas num nível compatível com a 

premiação, a Comissão poderá indicar a não concessão de Prêmio e/ou Menção Honrosa em 

uma ou mais áreas. 
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Do cronograma da edição de 2018 

 

Data Atividade 

8/3/2018 Lançamento durante a aula 

inaugural da área de Educação da 

Fiocruz 

2/5/2018 Início das inscrições 

18/6/2018 Encerramento das inscrições 

6/7/2018 Encerramento, pré-análise e 

divulgação das inscrições 

homologadas e das inscrições com 

pendência de documentação 

9/7/2018 a 13/7/2018 Período para ajustes da 

documentação das inscrições com 

pendência 

30/7/2018 a 14/9/2018 Análise das candidaturas pelas 

comissões 

1/10/2018 a 5/10/2018 Reunião da Comissão Julgadora 

Dezembro (em data a ser 

determinada) 
Solenidade de entrega do Prêmio 

 

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: PremioOCT2018@fiocruz.br 

 

 

Da premiação e da solenidade de entrega 

 

Receberão o Prêmio Oswaldo Cruz de Teses os candidatos indicados pela Comissão e os 

professores orientadores de cada um deles. 

 

Os textos de divulgação científica e os vídeos de apresentação do Prêmio, assim como fotos dos 

premiados (concluintes e seus orientadores) serão mantidos em área específica do portal 

Campus Virtual Fiocruz (https://campusvirtual.fiocruz.br), com indicação do ano da premiação, 

sem prejuízo de que sejam divulgados em outros veículos. 
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O Prêmio Oswaldo Cruz de Teses será entregue pela Presidente da Fiocruz. 

Cada egresso premiado, assim como o(s) seu(s) orientador(es), receberão um diploma referente 

ao Prêmio Oswaldo Cruz, com indicação do ano de premiação. Os egressos indicados para 

Menção Honrosa receberão um certificado. 

 

Os egressos que receberem o Prêmio Oswaldo Cruz de teses também receberão apoio para 

participação em evento internacional. 

 

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018. 

 

Nísia Trindade Lima 

Presidente da Fiocruz 
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ANEXO I 

 

 

Prêmio Oswaldo Cruz de Teses - 2018 

Solicitação de inscrição 
 

 

(Local), (data) de maio de 2018. 

 

 

Pelo presente documento, solicitamos inscrição no Prêmio Oswaldo Cruz de Teses no ano de 

2018, na área temática indicada abaixo: 

 

 Saúde Coletiva (   ) 

 Ciências Biológicas aplicadas à saúde e Biomedicina (   ) 

 Ciências Humanas e Sociais (   ) 

 Medicina (   ) 

 

Estamos cientes de que a ausência de indicação de uma área ou a indicação de mais de 

uma das áreas implicará na nulidade da candidatura. 

 

Declaramos conhecer e acatar o Regulamento do Prêmio. 

 

 

Candidato: 

Nome: 

CPF: 

Data: 

Assinatura: 

 

 

Orientador principal 

Nome: 

CPF: 

Data: 

Assinatura: 
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Coorientador (se houver): 

Nome: 

CPF: 

Data: 

Assinatura: 


