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mandioca
Coordenação de Comunicação Social do CNPq
Seg, 03 Fev 2020

A Fundação Nagib Nassar para Desenvolvimento Cientíﬁco e Sustentável (Funagib) lançou o edital da 5ª
edição do prêmio de incentivo a pesquisadores da mandioca. Este ano, o prêmio total será de R$ 40 mil, sendo
R$ 30 mil para a melhor produção cientíﬁca sobre mandioca e R$ 10 mil para a melhor tese de doutorado
sobre mandioca. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de abril de 2020.
A Funagib foi estabelecida por iniciativa de seu fundador, o professor Nagib Nassar por meio do premio Kuwait
da KFAS (Kuwait Foundation for the Advancement of Science), recebido por ele em reconhecimento ao seu
trabalho de melhoramento da mandioca. Tem como objetivo incentivar pesquisas que de forma inovadora
melhoram a cultura alimentar da mandioca, por meio de bolsas e prêmios anuais.
Condições gerais:
1. O (A) candidato (a) pesquisador (a) sênior será avaliado pela sua produção cientíﬁca sobre mandioca em
geral dos últimos 5 (cinco) anos, particularmente, incluindo artigos publicados em periódicos de bom impacto
+ orientação de alunos de mestrado e doutorado sobre a mandioca em toda sua vida acadêmica. Os trabalhos
apresentados devem contribuir ou podem contribuir futuramente no melhoramento da mandioca
quantitativamente e qualitativamente.
2. O (A) candidato (a) deverá apresentar um plano de seu trabalho no futuro (3 anos), mostrando como a
execução deste plano poderá contribuir no melhoramento da mandioca.
3. Serão considerados na avaliação somente artigos publicados em periódicos de bom impacto.
4. Para o premiado na categoria tese de doutorado, seu trabalho deve ter sido feito nos últimos 5 (cinco) anos
e deverá mostrar a continuidade da pesquisa sobre mandioca. A qualidade da tese dele (a) será avaliada
através do (s) artigo (s) publicado em periódicos de bom impacto. Deverá ser comprovada a continuidade da
pesquisa da mandioca desde a defesa de sua tese.
5. O valor do prêmio para o (a) pesquisador (a) sênior será de R$30.000,00 e, para tese de doutorado, será de
R$10.000,00
6. Os documentos comprovatórios e artigos publicados deverão ser enviados por via eletrônica aos seguintes
endereços de email: michele.funagib@gmail.com e copiado para nagibnassar@geneconserve.pro.br
7. A data ﬁnal para envio será no dia 30 (trinta) de Abril de 2020. O resultado será anunciado no dia 1º de
Setembro de 2020 e a entrega dos prêmios será no dia 6 (seis) de Outubro de 2020.
8. O (a) premiado (a) sênior e o (a) premiado (a) júnior apresentarão em uma reunião pública, organizada pela
Fundação, um resumo dos seus trabalhos com enfoque em como melhorar a cultura da mandioca, além de
referências de seus planos para os próximos 3 anos.
Para mais informações, acesse o site da Funagib.

