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Prêmio Jovem Doutor(a) Pesquisador(a) da SOCIBRACOM - 2022 

 
A Sociedade Brasileira de Comportamento Motor (SOCIBRACOM) torna público para seus 
associados o presente edital visando a seleção de pesquisadores que obtiveram recentemente 
o título de doutor e que tenham apresentado atividades de pesquisa em destaque no início de 
sua carreira na área de Comportamento Motor. 
 
1. Finalidade 
O prêmio Jovem Doutor(a) Pesquisador(a) da SOCIBRACOM será atribuído em 
reconhecimento ao(à) recém doutor(a) que se destacou em sua produtividade na área de 
Comportamento Motor. 
 
2. Recursos 
O(A) contemplado(a) receberá um certificado de reconhecimento da SOCIBRACOM, um prêmio 
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e proferirá uma palestra dentro da programação do XI 
CBCM em horário indicado pela Comissão Organizadora do evento. 
 
3. Requisitos e inscrições 
Para concorrer ao prêmio, o(a) candidato(a) deverá:  

• Ser membro efetivo da SOCIBRACOM; 
• Estar inscrito para participar do XI CBCM de acordo com as instruções apresentadas 

pela Comissão Organizadora (https://www.xicbcm-manaus.com.br); 
• Ter obtido o título de doutor a não mais que 6 anos; 
• Submeter toda a documentação necessária (descrita a seguir) para inscrição da 

candidatura pelo e-mail contato@socibracom.com até 18 de julho de 2022 com o título: 
Prêmio Jovem Doutor(a) Pesquisador(a) da SOCIBRACOM 2022 – Nome do(a) 
candidato(a).  

• Caso o(a) candidato(a) e/ou orientador(a) de doutorado tenha(m) sido contemplado(s) 
com algum edital divulgado anteriormente pela SOCIBRACOM, deve(m) estar em dia 
com os compromissos considerados no referido edital. 
 

Documentação necessária (em formato “pdf”): 
• Curriculum vitae completo (modelo Lattes);  
• Apresentar pelo menos três artigos publicados como primeiro autor; 
• Fornecer um resumo interpretativo (máximo de uma página, espaço simples, 

fonte Arial 12), descrevendo suas contribuições para a pesquisa na área de 
Comportamento Motor, incluindo o impacto dessas pesquisas para a área 
(teóricas, aplicadas, translacionais) e o nível de independência das suas 
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atividades de pesquisa atuais (constituição do seu grupo de pesquisa, 
laboratório, produção científica); 

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

 
4. Seleção 
As inscrições serão avaliadas por uma comissão específica constituída por pesquisadores da 
área de Comportamento Motor e designada pela Presidente e pela Diretoria Científica da 
SOCIBRACOM. A prioridade será dada a pesquisadores com carreira mais estabelecida e 
independente (atuação no ensino superior, credenciamento e orientação em programa de pós-
graduação, qualidade e regularidade do impacto da produção intelectual) e com registro e 
atuação regular na SOCIBRACOM. 
 
5. Compromisso do(a) vencedor(a) do referido prêmio: 

• O(A) pesquisador(a) que receber o prêmio Jovem Doutor(a) Pesquisador(a) da 
SOCIBRACOM deverá submeter um artigo para o Brazilian Journal of Motor Behavior 
(BJMB) no prazo máximo de três meses após a premiação; 

• Registrar em seu currículo Lattes a contemplação do Prêmio Jovem Doutor(a) 
Pesquisador(a) da SOCIBRACOM, mencionando a SOCIBRACOM como a entidade que 
ofereceu tal prêmio. 

 
 
 


