Premiação
O primeiro colocado de cada categoria receberá como premiação os seguintes valores:
Tese de doutorado
R$ 15.000,00
Dissertação de mestrado
R$ 10.000,00
Trabalho científico publicado
R$ 10.000,00
Monografia de especialização ou residência
R$ 5.000,00

Entrega do Prêmio e Divulgação dos Trabalhos

Divulgação dos trabalhos
Os trabalhos premiados e com menções honrosas serão divulgados nos sites do Ministério
da Saúde (www.saude.gov.br) e da Biblioteca Virtual em Saúde Pública – BVS/SP – Brasil
(www.saudepublica.bvs.br).
Será publicado livro contendo os resumos dos trabalhos premiados e com menções honrosas.
Os trabalhos premiados serão apresentados em sessão livre e os com menções honrosas serão
apresentados em sessão de pôsteres no ICML 9 e CRICS 7 em Salvador – BA, a ser realizado
de 20 a 23 de setembro de 2005.

Considerações Finais
As datas definidas neste regulamento podem ser alteradas sendo informadas em tempo.
As questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pela comissão julgadora.

Informações
E-mail: decit.premio@saude.gov.br.
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Entrega
A cerimônia de premiação será realizada no dia 20 de setembro de 2005, na sessão de abertura
do 9th International Congress of Medical Librarianship (ICML 9) e 7o Congresso Regional de
Informação em Ciências da Saúde (CRICS 7), em Salvador – BA.

PRÊMIO
DE INCENTIVO
EM CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
PARA O SUS – 2005

Objetivos
O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2005 busca promover a produção
científico-tecnológica com alto potencial de aplicação ao Sistema Único de Saúde (SUS);
premiar e reconhecer o mérito científico dos pesquisadores, estudiosos e profissionais de
saúde e áreas afins; e divulgar os trabalhos premiados e com menções honrosas, a fim de
incentivar sua incorporação ao SUS e serviços de saúde.

Participação
Estão aptos a participar do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2005
pesquisadores, estudiosos e profissionais de saúde e áreas afins, com trabalhos aprovados em
banca ou publicados no período de 1.o de julho de 2004 a 31 de maio de 2005, nas seguintes
categorias:
– tese de doutorado;
– dissertação de mestrado;
– trabalho publicado (texto completo) em revista científica indexada;
– monografia de especialização ou residência.

Critérios de Avaliação
A comissão julgadora do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2005, em
conformidade com o Artigo 2.o da Portaria n.o 582, de 20/4/2005, observará os seguintes critérios
para avaliar os trabalhos concorrentes:
– contribuição para a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS;
– consonância com os eixos condutores da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
em Saúde;
– viabilidade da aplicação dos resultados ou absorção de novas tecnologias;
– potencial de inovação.

Inscrição e Avaliação dos Trabalhos
Inscrição
As inscrições para o Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2005 serão
efetuadas no período de 1.o a 30 de junho de 2005, por meio do preenchimento e envio de formulário
on-line, disponível no site: www.saude.gov.br/sctie/decit.

Serão desclassificados: a) trabalhos com data de defesa ou publicação fora do prazo estipulado; b)
trabalhos não defendidos ou não publicados (texto completo) em revistas indexadas; c) inscrições
incompletas.
Serão vetadas: a) inscrições de trabalhos de membros da comissão julgadora; b) inscrições de
trabalhos de funcionários da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério
da Saúde (SCTIE/MS); c) inscrição de mais de um trabalho por candidato como autor principal.
Avaliação
A avaliação dos trabalhos será realizada em duas fases: a primeira realizada por pareceristas
ad hoc e a segunda, em conformidade com o Artigo 2.o da Portaria.

1.a fase – Pré-seleção
Na primeira fase, cada trabalho corretamente inscrito será avaliado por, no mínimo, dois e, no
máximo, três pareceristas ad hoc, da área de conhecimento referente ao tema do trabalho.
A nota final da primeira fase será a média aritmética das notas emitidas pelos pareceristas
conforme os critérios de avaliação. A menor nota será de 20 pontos e a maior de 100 pontos.
Serão classificados para a segunda fase os vinte trabalhos melhor pontuados em cada categoria.
Os trabalhos com empate de notas na vigésima classificação serão considerados.
A divulgação dos trabalhos selecionados para a segunda fase será até 5 de agosto de 2005,
no site: www.saude.gov.br/sctie/decit.

2.a fase – Seleção Final
Na segunda fase, os autores dos trabalhos selecionados deverão enviar duas cópias integrais e
impressas do trabalho via correio, ou entregar pessoalmente, até 15 de agosto de 2005, para
análise da comissão julgadora. Caso o trabalho não seja enviado no prazo estabelecido, será
desclassificado. Endereço para postagem: Ministério da Saúde – Departamento de Ciência e
Tecnologia, Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2005, Esplanada dos
Ministérios, Bloco G, Sala 834, CEP 70058-900, Brasília – DF.
Os trabalhos selecionados serão analisados integralmente pela comissão julgadora que
definirá, em plenária, para cada categoria, um trabalho premiado e cinco trabalhos para o
recebimento de menções honrosas, de acordo com os critérios acima estipulados.
Os trabalhos premiados e com menções honrosas serão divulgados na cerimônia de entrega
do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2005.

