O Prêmio Norman E. Borlaug de Pesquisa de Campo e Aplicação
O Prêmio Dr. Norman E. Borlaug de Pesquisa de Campo e Aplicação, conferido pela Fundação
Rockefeller, é apresentado todo mês de outubro em Des Moines, Iowa, pela Fundação do Prêmio
Mundial de Alimentação.
Este prêmio de US$10.000 reconhece conquistas excepcionais baseadas na ciência, na
agricultura internacional e na produção de alimentos, por um indivíduo com menos de 40 anos
de idade. É entregue a um jovem trabalhador de extensão, cientista pesquisador, profissional de
desenvolvimento ou outro indivíduo que reproduziu claramente a mesma coragem intelectual,
resistência e determinação na luta para eliminar a fome e a pobreza globais que foram
demonstradas pelo Dr. Norman Borlaug quando era um jovem cientista trabalhando no México,
nos anos 40 e 50.
O prêmio homenageará um indivíduo que esteja trabalhando próxima e diretamente "no campo"
ou em nível de produção ou processamento com agricultores, pecuaristas, pescadores ou outras
pessoas de comunidades rurais, em qualquer disciplina ou empreendimento em toda a cadeia
de produção, processamento e distribuição de alimentos.
Para indicar um indivíduo digno do prêmio, visite
www.worldfoodprize.org/borlaugfieldawardsubmissionform. O prazo para as indicações em
cada ano é 15 de junho.
Critérios para a premiação
Os candidatos serão avaliados e selecionados com base nos atributos e conquistas que refletem
os demonstrados pelo Dr. Borlaug durante seu trabalho em pesquisa de campo e aplicação, que
incluem:
Persistência. Exibir a atitude "nunca desista" do Dr. Borlaug, mesmo diante de adversidades,
circunstâncias difíceis, limitação de recursos e/ou críticas de colegas.
Inovação. Aplicação da crença do Dr. Borlaug, "alcançar as estrelas", na busca de caminhos,
métodos e soluções inovadoras, numa jornada para fornecer alimentos e nutrição adequados
para as pessoas do mundo.
Comunicação. Emular o exemplo do Dr. Borlaug de compreensão das culturas locais; trabalhar
efetivamente em situações transculturais e interdisciplinares; identificar as necessidades e bens

das pessoas em uma determinada comunidade ou região e conectar-se com um conjunto
diversificado de partes interessadas.
Pesquisa/Ciência. Facilitar mudanças positivas através de métodos rigorosos de pesquisa,
técnicas, abordagens de gerenciamento e/ou estratégias que resultam em maior produção,
disponibilidade, distribuição e/ou melhor nutrição de alimentos.
Extensão. Estender as descobertas e tecnologias inovadoras na ciência agrícola/alimentar aos
agricultores e consumidores carentes.
Educação. Fornecer treinamento e educação prática em ciências para as partes interessadas
das comunidades rurais, incluindo famílias rurais e trabalhadores agrícolas e de produção de
alimentos.
Aplicação. Aplicação de tecnologias e/ou sistemas de gerenciamento melhorados para cultivos
e/ou agricultura animal para uma produção sustentável, alimentos mais nutritivos e uma redução
da pobreza.
Liderança. Demonstrar a liderança de outros profissionais agrícolas, pesquisadores de campo
e/ou profissionais que trabalham em programas colaborativos destinados a reduzir a fome e a
pobreza e revitalizar comunidades.
Impacto. Aumentar a quantidade, qualidade ou disponibilidade dos alimentos através de todos
os itens acima.
Qualificação do indicado:
Os indicados devem ter menos de 40 anos de idade (aniversário de 40 anos antes de 16 de
outubro do ano em que o prêmio é apresentado).
Os indicados devem estar trabalhando ativamente na disciplina, área de pesquisa, posição ou
no(s) projeto(s) pelo(s) qual(is) estão sendo reconhecidos. Eles podem estar associados a uma
organização pública ou privada de educação, pesquisa, desenvolvimento ou entidade
relacionada.
Os indicados permanecem elegíveis para consideração além do ano de sua nomeação, a critério
do Júri de Premiação, desde que os critérios de premiação e o requisito de idade sejam
atendidos.

O prêmio é destinado a ser entregue a uma pessoa. Em circunstâncias incomuns e raras, outra
pessoa pode compartilhar o prêmio por esforços e conquistas de colaboração expressiva.
Documentação exigida para a indicação:
Uma declaração concisa (limite de 3.000 palavras) explicando e descrevendo:
1) o trabalho e conquistas do indicado, com detalhes e exemplos que ilustrem vários dos
critérios especificados para este prêmio;
2) como, ao fazer este trabalho, o indicado reflete os atributos demonstrados pelo Dr. Borlaug
no início da carreira dele; e
3) o impacto dos resultados do trabalho do indicado.
Currículo ou qualificações do indicado, incluindo data de nascimento, país de origem, educação
e histórico profissional.
Uma (1) carta de indicação e duas (2) cartas de apoio descrevendo, explicando e enfatizando as
principais conquistas do indicado devem ser fornecidas com a indicação. Não envie mais do que
duas cartas de apoio.
Fotos: Uma foto de rosto do indicado é obrigatória (resolução mínima de 300 dpi); 2 fotos
adicionais do indicado em ação no trabalho também podem ser enviadas.
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Quem pode indicar:
Qualquer indivíduo ou organização pode enviar uma indicação. As cartas de indicação de
organizações devem ser assinadas por um diretor executivo. Autoindicações não serão aceitas.
Os indicadores devem ter conhecimento direto do trabalho do indicado e devem fornecer
exemplos específicos, explicando como as conquistas do indicado alinham-se aos critérios do
prêmio.
As cartas de apoio devem vir de indivíduos ou organizações com um conhecimento direto ou
compreensão básica do trabalho do indicado.

Requisitos do indicado:
Para receber o prêmio, os indivíduos selecionados devem comparecer à cerimônia de premiação
e participar de eventos de mídia e outros eventos do Prêmio Mundial de Alimentação em meados
de outubro em Des Moines, Iowa, Estados Unidos. A Fundação Prêmio Mundial de Alimentação
fornecerá transporte aéreo de ida e volta para um premiado de seu local de trabalho, assim como
refeições e hospedagem enquanto estiver em Des Moines.
Júri do prêmio:
Um júri independente de especialistas agrícolas internacionais nomeados pela Fundação Prêmio
Mundial de Alimentação avaliará as indicações, deliberará e selecionará um vencedor anual. O
Júri do Prêmio é presidido pelo Dr. Ronnie Coffman, membro do Conselho de Conselheiros do
Prêmio Mundial de Alimentação, que trabalhou diretamente na pesquisa de campo com o Dr.
Borlaug no México.
A Fundação Rockefeller não está envolvida no processo de seleção. As comunicações relativas
a indicações enviadas ao Dr. Coffman, a qualquer outro membro do júri ou à Fundação
Rockefeller podem resultar na desqualificação do indicado.
Anúncio do prêmio:
O recebedor do Prêmio Norman Borlaug de Pesquisa de Campo e Aplicação será anunciado ao
público e à mídia no período de agosto/setembro.
Apresentação do prêmio:
O Prêmio Norman Borlaug de Pesquisa de Campo e Aplicação será entregue em uma cerimônia
durante os eventos da Semana do Prêmio Mundial de Alimentação em Des Moines, Iowa, em 16
de outubro ou próximo ao Dia Mundial dos Alimentos.
Quaisquer perguntas sobre este prêmio podem ser direcionadas para:
Ellen Franzenburg
Diretora de Prêmios e Palestras
Fundação Prêmio Mundial de Alimentação
100 Locust Street
Des Moines, Iowa 50309 EUA
+1 515-245-3793 (telefone do escritório)
efranzenburg@worldfoodprize.org

