Abertas as inscrições para o Prêmio de Incentivo em C&T para SUS
Última atualização Qua, 12 de Maio de 2010 14:01

O Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS) em parceria com a Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS no Brasil) abriram as inscrições para a Edição 2010 do
Prêmio de Incentivo em C&T para o SUS. Criado em 2002, até 2009, 198 trabalhos foram
premiados, enfocando variados temas, entre eles: doenças negligenciadas; saúde bucal;
medicamentos; saúde da mulher, da criança, do idoso e da família; gestão da saúde; e
desenvolvimento e inovação tecnológica.

Podem concorrer ao Prêmio, pesquisadores, estudiosos e profissionais de saúde com trabalho
aprovado em banca, ou publicado no período compreendido entre 25 de maio de 2009 a 13 de
maio de 2010, com temática voltada para a área de Ciência e Tecnologia em Saúde, e
potencial de incorporação pelo SUS.
Os trabalhos inscritos concorrerão em cinco categorias: tese de doutorado; dissertação de
mestrado; trabalho científico publicado; monografia de especialização/residência e,
incorporação de conhecimentos científicos ao Sistema Único de Saúde (SUS).
O Prêmio tem por objetivo, reconhecer o trabalho de pesquisadores envolvidos em projetos
voltados para o SUS e para as necessidades da população, além de incentivar a incorporação
das melhorias apontadas por esses projetos.
SERVIÇO:
As inscrições poderão ser realizadas de 14 de maio a 28 de junho. Acesse o site para
inscrições e mais informações.
CATEGORIAS E PREMIAÇÕES:
Tese de Doutorado – R$ 15.000,00
Dissertação de Mestrado – R$ 10.000,00
Trabalho Científico Publicado – R$ 10.000,00
Monografia de Especialização/Residência – R$ 5.000,00
Incorporação de Conhecimentos Científicos ao Sistema Único de Saúde (SUS) – R$
15.000,00
CONTATOS:
E-mail: decit.premio@saude.gov.br
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Hotsite: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/premio/index.php
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