
Prêmio México de Ciência e Tecnologia 2014 

 

 

Descrição 

O Prêmio México de Ciência e Tecnologia foi instituído em 27 de fevereiro de 1990 pela 

Presidência da República do México, para prestigiar o trabalho científico e tecnológico 

realizado por pesquisadores ativos, residentes em países constitutivos das regiões Ibero-

Americana e Caribenha, com o objetivo de estreitar o conhecimento entre as comunidades 

científicas e tecnológicas dos países daquelas regiões com as do México. 

 

O Prêmio é concedido anualmente a um pesquisador de reconhecido prestígio profissional 

que tenha contribuído de forma significativa para o conhecimento científico universal, para o 

avanço tecnológico ou para o desenvolvimento das Ciências Sociais, que tenha se destacado 

pelo impacto internacional de suas contribuições, por ter criado escola, pela sua contribuição 

para a formação de recursos humanos; e por seu trabalho ter sido feito, fundamentalmente, 

em um ou mais países da região mencionada na convocatória do Prêmio. 

Data Limite 

1º de outubro de 2014.  

Elegibilidade 

Os candidatos deverão ter nacionalidade e residir em algum dos países da América Central, 

da América do Sul, do Caribe, da Espanha ou de Portugal. 

Premiação 

O vencedor do Prêmio receberá $702,587.00 pesos mexicano, além de medalha e diploma. O 

pesquisador vencedor deverá apresentar uma série de palestras em instituições de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica do México, durante o período de uma semana, 

a partir do dia da cerimônia de entrega do Prêmio. 

 

O Prêmio será entregue em cerimônia oficial pelo Presidente dos Estados Unidos Mexicanos. 

A entrega do Prêmio requer a presença do premiado e o local e a data da premiação são 

definidos pelo Conselho de Premiação do Prêmio México de Ciência e Tecnologia. 

Requisitos 

As propostas institucionais de candidatos deverão ser apresentadas em original, assinadas 

pela máxima autoridade da instituição responsável. Deverão ainda ser acompanhadas de: 

1. Duas cópias do currículo do candidato; 

2. Descrição dos seus trabalhos mais relevantes e de maior impacto; 

3. Um exemplar ou cópia xerográfica dos livros, artigos publicados em revistas 

especializadas, relatórios técnicos, patentes e demais documentos de destaque, 

publicados pelo candidato nomeado. 

Restrições 

O candidato deverá ser indicado por uma instituição científica, tecnológica e/ou acadêmica 

das regiões e dos países citados. As candidaturas pessoais não serão levadas em 

consideração. 

 

 

http://www.ccc.gob.mx/images/stories/premio-mexico/2014/cartel_pm_por.pdf


Forma de Solicitação 

As instituições que apresentarem candidaturas deverão remeter sua carta de apresentação e 

a documentação indicada para: 

Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República  

San Francisco, 1626-305 - Colonia del Valle  

Delegación Benito Juárez  

C.P. 03100 Mexico, D.F.  

México 

Contatos 

premiomexico@ccc.gob.mx 

Home Page 

http://www.ccc.gob.mx/premio-mexico 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na home page da Financiadora. 

Última Revisão 

31/07/2014 

 

 

Financiadora 
Nome Conselho Consultivo de Ciências da Presidência da República do México 
Endereço Calle San Francisco 1626 - 305 
Complemento Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez 
Cidade México 
Código 03210 
Estado Distrito Federal 
País México 
Telefone +52(55) 24 45 58 
Contato Contacto 
Home Page http://www.ccc.gob.mx 
 

mailto:premiomexico@ccc.gob.mx
http://www.ccc.gob.mx/premio-mexico
http://www.ccc.gob.mx/contacto
http://www.ccc.gob.mx/

