
 
 

XVI Reunião Nacional de Pesquisa em Malária 
 

PRÊMIO JOVEM PESQUISADOR BRASILEIRO DE DESTAQUE EM MALÁRIA 
 

“Medalha RUTH NUSSENZWEIG” 
 
Escopo: 
O prêmio (“Medalha Ruth Nussenzweig”) será concedido ao jovem pesquisador 
brasileiro (até 10 anos de doutorado, defesa a partir de 10 de fevereiro de 2012) que 
tenha realizado contribuições para o estudo de malária. O objetivo não será o de 
premiar teses de doutorado, mas jovens pesquisadores com independência científica 
comprovada que venham se destacando na área.  
 
Inscrição: 
•Mini-memorial de até cinco páginas na língua inglesa (fonte Times New Roman, 
tamanho 11, espaço 1,5) no qual o candidato descreverá seu histórico apontando os 
trabalhos e contribuições para a pesquisa em malária, com ênfase na sua 
atuação/investigação atual; 
•Endereço para o CV lattes;  
•Resumo (de acordo com o formato dos resumos apresentados na reunião) referente 
a resultados atuais. 
O prazo para candidaturas é 10 de fevereiro de 2022.  
OS CANDIDATOS DEVEM ENVIAR DOCUMENTAÇÃO PARA:  medalharuth@gmail.com, 
com o título “Candidato ao PRÊMIO JOVEM PESQUISADOR BRASILEIRO EM MALÁRIA - 
MEDALHA RUTH NUSSENZWEIG”. 
 
OBS: para se candidatar à Medalha Ruth Nussenzweig é necessária a inscrição prévia 
na XVI RNPM. 
 
Dos critérios da Avaliação: 
•Uma comissão constituída por pesquisadores de renome em malária deverá pré-
selecionar até quatro candidatos finalistas. A pré-seleção será baseada na ordem de 
classificação dos candidatos levando-se em consideração critérios, tais como: (i) bolsa 
de produtividade do CNPq e/ou de outras agências de fomento, (ii) projetos de pesquisa 
vigentes, (iii) captação de recursos, (iv) formação de recursos humanos, (v) publicações 
em revistas de impacto e como autor principal (primeiro, último) e/ou correspondente, 
(vi) patentes, (vii) e outras produções e/ou atuações consideradas relevantes para a 
carreira de pesquisa. A banca será soberana para considerar e dar peso aos diferentes 
critérios.  
 
 



 
 
O resultado da seleção dos quatro finalistas (em ordem alfabética) será divulgado até 
25 de março, no site da XVI RNPM e por email aos candidatos. Haverá a possibilidade de 
interposição de recursos por parte de candidatos não finalistas em até 24 horas a partir 
da divulgação dos resultados. O resultado da avaliação de eventuais recursos será 
divulgado para os interessados em até 72 horas após o fim do prazo de pedido de 
recurso. 
Os quatro candidatos finalistas realizarão uma apresentação oral (até 20 minutos) 
referente ao seu memorial e resultados de pesquisa durante a XVI Reunião Nacional de 
Pesquisa em Malária, na sessão “Premiação dos melhores trabalhos e encerramento da 
Reunião”, no dia 28 de abril. Essa apresentação será levada em conta na avaliação dos 
candidatos. Logo após a última apresentação, a banca se reunirá para deliberação final. 
 
Casos omissos e/ou não contemplados nesta chamada serão avaliados pela banca 
examinadora.  
 
OBS: A organização da XVI RNPM, dependendo da disponibilidade de recursos, pretende 
agraciar os candidatos finalistas da Medalha Ruth Nussenzweig que não sejam 
residentes no Rio de Janeiro com um travel award, consistindo no pagamento do bilhete 
aéreo (ida e volta da cidade de origem) e hospedagem no hotel do evento (podendo ser 
em quarto duplo). 
 
Premiação 
•A divulgação do resultado final e a entrega da medalha ao vencedor serão feitas após 
a deliberação final pela banca.  
 
 


