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PRÊMIOS FUNDAÇÃO BUNGE 2021

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação receberá, até o dia 31 de maio
de 2021, as indicações de nomes de pesquisadores para concorrerem aos Prêmios
Fundação Bunge 2021.  O Prêmio Fundação Bunge é um dos mais importantes
reconhecimentos de mérito científico, literário e artístico do país e, este ano, está em
sua 65a edição. As indicações são feitas pelas principais universidades e entidades
científicas  do  Brasil,  sendo  a  avaliação  e  escolha  dos  homenageados  feita  por
Comissões Técnicas compostas por especialistas em cada área de premiação. Da
Universidade Federal de Viçosa, os professores  Sebastião de Campos Valadares
Filho e Diego Antônio França de Freitas foram premiados nos anos de 2016 e 2015,
respectivamente.

Este ano, a Universidade Federal de Viçosa - UFV poderá indicar candidatos
para  as  áreas  de:  Impactos  das  Mudanças  Climáticas  na  Produção  de
Alimentos  e  Prevenção de Doenças Infecciosas,  nas categorias Vida e  Obra
(reconhecimento de personalidades pelo conjunto de seus trabalhos) e Juventude
(jovens talentos de até 35 anos que se destacam nos seus campos de atuação).

 Os indicados ao Prêmio Fundação Bunge na categoria Vida e Obra devem
ter realizado obra de grande valor e de projeção na área de premiação.

 Os indicados ao Prêmio Fundação Bunge na categoria Juventude devem: a)
ter produzido material de conteúdo científico, pesquisas, publicações e trabalhos na
área, ou ter-se sobressaído na área de premiação; b) ter até 35 anos de idade, no
ano da indicação.

Os  Colegiados  dos  Departamentos,  os  Conselhos  Departamentais  dos
Centros de Ciências da UFV, ou professores, de forma independente, poderão fazer
as indicações dos candidatos. A candidatura deverá ser formalizada na Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação por meio de apresentação de uma justificativa para a
candidatura, acompanhada de informações bio-bibliográficas. A indicação ao prêmio
será feita pelo próprio candidato ou por terceiro. Deverá ser mediante abertura de
processo  no  SEI,  com  o  tipo  de  processo  “RT01  –  Homenagens  e  Títulos
Honoríficos”, devendo conter a documentação pertinente. Em seguida, o processo
deverá ser encaminhado à unidade PPG. 

O Conselho Técnico de Pesquisa selecionará até dois (02) candidatos de
cada área, de acordo com critérios estabelecidos.



O regulamento dos Prêmios e as informações sobre as áreas incentivadas
poderão  ser  visualizados  em:   https://fundacaobunge.org.br/programas/premio-
fundacao-bunge/premio-fb-2021/.

 


