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Retificação da Chamada para prorrogação de inscrições. 
 

Chamada 
Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2020 

 
Julho de 2020 

 
A Presidência da Fundação Oswaldo Cruz abre as inscrições para o Prêmio Oswaldo Cruz de Teses do ano 
de 2020. O Prêmio visa distinguir teses de elevado valor para o avanço do campo da saúde nas diversas 
áreas temáticas de atuação da Fundação. 
 
Das condições gerais do Prêmio 
O Prêmio Oswaldo Cruz de Teses é regido pelo seu Regulamento que deverá ser conhecido e 
rigorosamente observado por todos os concorrentes. As condições para inscrição estão descritas no 
Regulamento. 
 
Das Inscrições 
Poderão concorrer autores de teses defendidas entre os meses de maio de 2019 e abril de 2020 nos 
cursos da Fiocruz e de cursos nos quais a Fiocruz participa de forma compartilhada e que sejam registrados 
na Coordenação Geral de Educação (CGE).  
Os egressos ou as Coordenações dos PPGs poderão enviar inscrições para o Prêmio. 
Não há restrição ao número de egressos de cada curso para inscrição. 
 
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 na aceitação dos termos do Regulamento. 
 
As inscrições devem ser enviadas para o e-mail: premio.oct@fiocruz.br. 
 
Das áreas de premiação 
Será selecionada uma tese de cada uma das áreas abaixo indicadas: 

• Ciências Biológicas aplicadas e Biomedicina; 

• Medicina; 
• Saúde Coletiva; 

• Ciências Humanas e Sociais. 
 
O PPG no qual foi realizado o curso não limita a escolha da área. O candidato ou o PPG que o indicou 
deve indicar no formulário de inscrição a área temática na qual melhor se enquadra o trabalho.  
 
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 três membros para cada área. 
O processo de julgamento e indicação dos premiados está descrito no Regulamento.  
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Indicação dos Premiados 
• Somente uma tese em cada área poderá ser indicada pela Comissão, não sendo possível o empate entre 

mais de um concorrente; 
• Uma das demais teses que tenha sido examinada na segunda etapa poderá ser indicada para Menção 

Honrosa, mas nesse caso não recebendo o apoio financeiro;  
• No caso das teses apresentadas não serem consideradas como de nível compatível com a premiação, a 

Comissão poderá indicar a não concessão de Prêmio e/ou Menção Honrosa em uma ou mais áreas. 
 
Do Cronograma da edição de 2020 
    

Data Atividade 

16/03/2020 Divulgação da Chamada 

16/07/2020 Encerramento das inscrições 

até 23/07/2020 Encerramento da pré-análise  

até 27/07/2020 Recepção de documentos faltosos 

até 14/08/2020 Envio dos documentos anonimizados para a Comissão 

Até 30/08/2020 Análise dos documentos pela comissão 

Até 09/09/2020 Reunião da Comissão Julgadora 

Até 14/09/2020 Divulgação do resultado 

Até 25/09/2020  Elaboração dos filmes dos premiados 

Outubro Solenidade de Entrega 

Outubro Divulgação dos filmes no Campus Virtual e outros canais 

 
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 (egressos) serão mantidos em área específica do portal do Campus Virtual Fiocruz, com 
indicação do ano da premiação, sem prejuízo de que sejam divulgados em outros veículos;  
 
O Prêmio Oswaldo Cruz de Teses será entregue pela Presidente da Fiocruz em solenidade a ser divulgada; 
 
Cada egresso premiado receberá um certificado referente ao Prêmio Oswaldo Cruz, com indicação do ano 
de premiação, e um apoio de até R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para participação em evento 
acadêmico-científico nacional ou internacional, que poderá ser utilizada para deslocamento, inscrição e 
estadia. O apoio financeiro poderá ser utilizado até 1 (um) ano após a data do recebimento do prêmio. O 

recurso será disponibilizado de acordo os prazos estipulados no Manual de Execução da Fiotec, 
disponível no link (<http://www.fiotec.fiocruz.br/espaco-do-coordenador/manuais>). 
 

http://www.fiotec.fiocruz.br/espaco-do-coordenador/manuais
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Deverão ser apresentados documentos comprobatórios da utilização dos recursos para a finalidade acima 
descrita. Caso a participação no evento ultrapasse o valor estipulado no prêmio, esta deverá ser custeada 
pelo próprio premiado.  
Cada egresso premiado, assim como o(s) seu(s) orientador(es), e os egressos indicados para Menção 
Honrosa, receberão um certificado referente ao Prêmio Oswaldo Cruz, com indicação do ano de 
premiação. 
 
Rio de Janeiro, 16 de março de 2020. 
 
Nisia Trindade Lima 
Presidente 
Fundação Oswaldo Cruz  
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ANEXO I 
 

Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2020 
Solicitação de Inscrição 

 
XXXXXX, XX de XX de 2020. 

 
 

Pelo presente documento, solicitamos inscrição no Prêmio Oswaldo Cruz de Teses no ano de 2020, na área 
temática indicada abaixo: 
 

A. Ciências Biológicas aplicadas e Biomedicina (  ); 
B. Medicina (  ); 
C. Saúde Coletiva (  ); 
D. Ciências Humanas e Sociais (  ). 

 
Estou ciente 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(a): 
Nome: 
CPF: 
E-mail: 
Telefone: 
Data: 
Assinatura: 
 
 

Orientador(a) Principal: 
Nome: 
CPF: 
E-mail: 
Data: 
Assinatura: 
 
 

Co-Orientador(a) (se houver): 
Nome: 
CPF: 
E-mail: 
Data: 
Assinatura: 


