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Asociación
Asociação
Association 

Una Federación de las Asociaciones para el Avance de la Ciencia en las Américas
A Federation of Associations for Advancement of Science in the Americas
Uma Federação das Assoções para Progresso da Ciência nas Américas

Une Féderation des Associations pour l´ Avancement des Sciences dans les Amériques

Prêmio Leonard Rieser para Jovens Cientistas

IA Associação Interciência, uma federação de organizações para o avanço da ciência nas Américas, com os auspí-
cios do Fundo de Doação Leonard Rieser, criou o Prêmio Leonard Rieser para Jovens Cientistas.
O prêmio foi criado para premiar e reconhecer a carreira criativa de jovens pesquisadores da América Latina e 
do Caribe. 

Características do Prêmio
O Prêmio será concedido anualmente a um jovem cientista por suas valiosas contribuições para o avanço cientí-
fico e desenvolvimento tecnológico de pelo menos um país da região, avaliado em termos de número e impacto 
de suas publicações em periódicos que alcançaram reconhecimento internacional e suas contribuições para a 
institucionalização da ciência e tecnologia.
Em 2021 serão aceitos candidatos na área de Biomedicina e Ciências da Vida.
O prêmio será no valor de DOIS MIL DÓLARES DOS EUA (US $ 2.000) mais despesas de transporte e es-
tadia na Reunião Anual da Associação Interciência onde o Prêmio será concedido, e o vencedor deverá dar uma 
palestra sobre seu trabalho. Transitoriamente, e enquanto as restrições devido à pandemia Covid-19 permanece-
rem em vigor, a cerimônia e a conferência serão realizadas de forma virtual.

Elegibilidade
• O Prêmio é aberto a cientistas e engenheiros que sejam nativos ou residentes legais de países da América La-

tina e Caribe e que tenham residido no país há pelo menos dois anos anteriores à indicação.
• Os candidatos devem ter 40 anos ou menos na época da indicação.

Nomeação
Todas as Associações Membros da Associação Interciência, universidades, centros ou instituições de pesquisa, 
sociedades científicas e Academias de países da América Latina e do Caribe podem apresentar candidaturas.
As nomeações devem incluir:

- Nome e cargo do candidato, afiliação institucional e endereço.
- Carta de apresentação do candidato (máximo 250 palavras).
- Uma declaração, no máximo três páginas, das motivações para a indicação e as contribuições do candidato à 

ciência e tecnologia no país e na região.
- Curriculum vitae resumido do candidato (máximo de 3 páginas).
- Reimpressões de suas publicações nos últimos 3 (três) anos.

As candidaturas deverão ser enviadas em formato PDF para o e-mail Asociación Interciencia                                                                   
Interciencia1974@gmail.com

Calendário
Prazo para submissão de propostas: 15 de outubro de 2021
Decisão da comissão de avaliação: 19 de novembro de 2021
Cerimônia de premiação: dezembro de 2021
O regulamento do Prêmio pode ser solicitado em Interciencia1974@gmail.com


