
Prêmio Destaque em Produtividade Científica da SOCIBRACOM - 2020 
 
 O prêmio Destaque em Produtividade Científica será atribuído em reconhecimento a 
pesquisadores que tenham apresentado contribuição destacada para o desenvolvimento da área 
de Comportamento Motor no Brasil nos anos que antecedem o Congresso Brasileiro de 
Comportamento Motor (CBCM). O(A) vencedor(a) receberá um certificado de reconhecimento da 
SOCIBRACOM, isenção da taxa de inscrição CBCM e um cheque no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais). A pessoa contemplada proferirá uma palestra (retrospectiva da carreira científica) dentro 
da programação do CBCM em horário indicado pela Comissão Organizadora, a qual deverá 
abranger os estudos conduzidos no período a que se destina este prêmio. 
 
Requerimentos 
 
Para concorrer ao prêmio, o(a) candidato deverá:  

• Ser membro efetivo da SOCIBRACOM;  
• Ter obtido o título de doutor até o momento da inscrição da candidatura;  
• Atuar em uma instituição brasileira;  
• Submeter toda a documentação necessária (descrita a seguir) até a data limite para 

inscrição da candidatura pelo e-mail socibracom@gmail.com com o título: Prêmio 
Destaque em Produtividade Científica da SOCIBRACOM – 2020. A data limite seguirá o 
calendário de submissão do X CBCM. 
 

Documentação necessária (em formato “pdf”):  
• Curriculum vitae completo (modelo Lattes;  
• Lista descritiva do fator de impacto (JCR) da produção científica, considerando as 

produções inseridas em seu currículo Lattes, no ano que antecede o CBCM e no ano do 
evento (2019 e 2020), bem como o número de citações dessas publicações (ISI);  

• Lista com o nome completo das pessoas que concluíram iniciação científica e/ou cursos 
de mestrado e doutorado, sob sua orientação (apenas como orientador principal) e 
estágio de pós-doutorado sob sua supervisão no período que antecede o CBCM (2019 e 
2020); 

• Lista de recursos financeiros (com valores recebidos) obtidos exclusivamente para 
pesquisa no ano que antecede o CBCM e no ano do evento (2019 e 2020); 

• Cópia do diploma de doutorado ou documento que comprove a data de aprovação da 
tese de doutorado. 

 
Avaliação  
A avaliação das candidaturas será conduzida por uma comissão específica constituída de 
pesquisadores da área de comportamento motor e designada pelo Presidente e pela Diretoria 
Científica da SOCIBRACOM.  
 
 

mailto:socibracom@gmail.com


Informações gerais sobre a premiação 

• As propostas serão avaliadas pela comissão julgadora definida pela diretoria da 
SOCIBRACOM.  

• O pesquisador que receber o prêmio de Destaque em Produtividade Científica da 
SOCIBRACOM assume o compromisso de submeter um artigo para o Brazilian Journal of 
Motor Behavior (BJMB) no prazo máximo de três meses após a premiação. 

 


