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Chamada PROPPi,  27 de julho  de 2017 

 

A PROPPI - Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, vem a público convidar 

a comunidade acadêmica a indicar candidatos ao Prêmio Péter Murányi 2018 cujo 

tema é Saúde. 

O edital da fundação e o formulário estão disponíveis em: 

http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=premioatual  

Dúvidas sobre o edital: sec@fundacaopetermuranyi.org.br 

 

 

A - DA NATUREZA DO PRÊMIO 

 

Os trabalhos vencedores receberão da Fundação Péter Murányi um troféu, certificado 

e o valor de R$ 200 mil para o primeiro lugar; certificado e R$ 30 mil para o segundo 

lugar e certificado e R$ 20 mil para o terceiro lugar. 

 

A Universidade Federal Fluminense deve indicar trabalhos para concorrer ao prêmio 

cuja cerimônia de entrega será realizada em Abril de 2018. 

 

B - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

A fundação Peter Murányi busca trabalhos inovadores na área de saúde que tenham 

aplicabilidade prática e que melhorem a qualidade de vida dos povos situados abaixo 

do paralelo 20º de latitude norte, região onde estão localizadas as populações em 

desenvolvimento. A Universidade Federal Fluminense faz parte do colégio indicador e 

poderá indicar quantos trabalhos julgar conveniente. 

A fundação Peter Murányi utilizará 03 critérios para avaliação:  

http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/main.asp?pag=premioatual
mailto:sec@fundacaopetermuranyi.org.br


-A originalidade e relevância da inovação; 

-O impacto socioeconômico dos resultados; 

-A aplicabilidade prática dos conhecimentos em outras condições. 

 

Esses 03 critérios serão considerados, baseados nas informações sobre a qualidade 

científica da apresentação completa do trabalho (com métodos adequados, objetivos 

precisos, apresentação e discussão de resultados de qualidade, bem como pertinência 

e relevância da conclusão). Portanto, certifique-se de destacar os critérios supra 

mencionados. 

 

C – CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Os professores ou grupo de professores da UFF interessados em participar devem 

enviar os seguintes documentos para o email: pró-reitor@proppi.uff.br 

 

- Síntese do trabalho (em PDF), enviada em português, utilizando fonte arial 12 PT, 

respeitando-se o mínimo de 250 e o máximo de 800 palavras, contendo: objetivos, 

resultados, conclusão e aplicabilidade. Ao final da síntese deverá constar de 04 a 06 

palavras chave; 

- Formulário da Fundação Peter Murányi  conforme anexo I. 

- Apresentação do trabalho (em PDF): documento de livre formatação e conteúdo, 

abordando aspectos relevantes do trabalho, suas metodologias, resultados e 

quaisquer informações adicionais que o autor julgar conveniente; 

 

D - CRONOGRAMA 

 

Atividades Prazo 

Envio dos trabalhos a serem indicados ao prêmio Até 20/08/2017 

Resultado preliminar dos trabalhos da UFF que serão indicados para 

o prêmio 

Até 28/08/2017 

Recursos  De 28/08/2017 

a 04/09/2017 

Resultado final Até 18/09/2017 

Indicação por parte da UFF dos trabalhos que concorrerão ao 

prêmio 

Até 30/09/2017 

 

 



ANEXO I – Edital e Formulário da Fundação Peter Muranyi  para indicação dos 

candidatos ao prêmio.  

 


