
 
 

Convocatória para o prêmio oferecido pela UDUAL: 

Ciência e Innovação na luta contra o COVID-19 

 

A União de Universidades da América Latina e o Caribe (UDUAL) concede dois 

importantes prêmios: o prêmio Carlos Martínez Durán e o prêmio Andrés Bello. 

Em consideração à importante e significativa movilização do potencial científico 

e inovador da nossa região da América Latina e o Caribe, e em resposta à 

pandemia gerada pelo COVID-19, se tem decidido convocar um concurso que 

reconheça às Instituições de Ensino Superior que contribuíram, durante o 

periodo 2020-2021, na afrenta daquela complexa situação social e sanitária. 

A UDUAL vai conceder o prêmio Ciência e Inovação na luta contra o COVID-19, 

nas seguintes categorias:  

• Contribuição científica institucional no processo da criação de vacinas na 
região da América Latina e o Caribe 

• Inovações no tratamento e na equipe médica de atenção aos doentes de 
COVID-19 

• Vinculação universitária com a sociedade na luta contra a pandemia: 
contribuições no estudo da epidemia, abordagem intersetorial e atenção 
comunitária. 

BASES 

A UDUAL convida às IES afiliadas a participar no prêmio Ciência e Inovação na 

luta contra o COVID-19. 

O prêmio vai se conceder por ocasião única, e vai constar dum diploma e um 

reconhecimiento económico equivalente a 1.500 USD por cada projeto realizado 

que candidatem as instituições participantes e resulte vencedor.  

O júri do prêmio é formado por importantes acadêmicos da América Latina e o 

Caribe, designados pela Secretaria Geral da UDUAL com a aprovação da 

presidente e a ratificação do Conselho Executivo.  

A Secretaria Geral da UDUAL vai ser a instância encarregada de publicar a 

convocatória, receber as candidaturas, levá-las com o júri, publicar o nome dos 

ganhadores, e organizar a entrega do prêmio, com a aprovação da presidente 

da UDUAL e o conhecimento do Conselho Executivo.  

A decisão do júri vai ser inapelável. 

Os casos não previstos vão se resolver pelo júri. 

A entrega dos prêmios vai se realizar no âmbito do XIII Congresso Internacional 

de Ensino Superior que acontencerá em La Habana no período do 7 ao 11 de 

fevereiro de 2022. 



 
 

 

REQUISITOS 

1. As IES afiliadas à UDUAL poderão apresentar candidaturas fundamentadas 

para o prêmio por meio do seu reitor. O projecto sugerido precisa tiver sido 

realizado por pessoal ligado a alguma universidade afiliada à UDUAL.  

2. Cada proposta precisa incluir a seguinte informação em arquivos PDF:   

• Instituição que a propõe 

• Nome do reitor ou autoridade que apresenta a candidatura 

• Nome de (os) candidato (s) ao prêmio  

• Posto ou vinculação com a instituição que a propõe 

Documentos anexos 

1) Escrito que apresente as características do projeto realizado, assim 
como as aportações relevantes, firmada pelo reitor  

2) Documentos adicionais que ofereçam informação relevante em apoio 
da candidatura segundo seja o caso. 

 

3. As propostas podem se mandar a: premios@udual.org 

4. O prazo para a apresentação das propostas vai ser o 15 de dezembro do ano 

2021 

5. A decisão do júri vai ser notificada por escrito ao (s) ganhador (es) no dia 7 de 

janeiro de 2022, e será público nos meios de difusão da UDUAL. 
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