
Prêmio Pesquisador em Catálise 2019  
 

Prezados Colegas da SBCat 

A Diretoria da SBCat tem o prazer de anunciar a oitava edição do 

"Pesquisador em Catálise" cujo o objetivo é o de incentivar o pesquisador atuante em um 

dos aspectos da catálise no nosso país, premiando o candidato que tenha apresentado uma 

das melhores contribuições para o desenvolvimento dessa área do conhecimento no 

Brasil. 

A comissão avaliadora do prêmio será composta por: 

Professora Cristiane Assumpção Henriques – UERJ 

Professora Michèle Oberson de Souzar – UFRGS 

Professor Luiz Antonio Magalhães Pontes – UFBA 

 

Segue, a seguir, o Regulamento do Prêmio - versão 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 



PESQUISADOR EM CATÁLISE 2019 

Promoção da Sociedade Brasileira de Catálise  

 

A) O CONCURSO: 

1) O concurso "Pesquisador em Catálise" será realizado a cada dois anos, promovido pela 

Sociedade Brasileira de Catálise (SBCat). 

2) O resultado deste sétimo concurso será anunciado durante o 20o Congresso Brasileiro 

de Catálise, a ser realizado em 2019, sendo denominado Pesquisador em Catálise 2019. 

 

B) O PRÊMIO: 

1) O Prêmio Pesquisador em Catálise será entregue em Sessão Plenária do 20o Congresso 

Brasileiro de Catálise, no qual o escolhido receberá um diploma e uma placa alusivos ao 

prêmio. 

 

C) REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

1) Na data de sua inscrição no concurso, o candidato deverá possuir o título de Doutor há 

mais de 5 anos e ter menos de 40 anos de idade. 

2) No momento da inscrição da sua candidatura no concurso e no ano do julgamento, o 

candidato deve ser sócio da SBCat. 

3) Se a SBCat oferecer outros prêmios no mesmo Congresso (20o CBCat), o candidato só 

pode estar envolvido em um dos concursos. 

 

 

 



D) PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

1) As inscrições para o concurso "Pesquisador em Catálise" ocorrerão durante o período 

de preparação do 20o CBCat, só sendo aceitas inscrições com documentação completa. 

2) Para participar do concurso, o candidato deve encaminhar à Comissão Julgadora os 

seguintes documentos digitalizados (arquivos em pdf): 

a) Carta solicitando a sua inscrição no concurso, declarando que sua candidatura atende 

aos requisitos descritos nos item C e se comprometendo a participar do 20o CBCat. 

b) Curriculum vitae contendo os principais aspectos de sua atividade profissional 

(máximo cinco páginas), 

c) Trabalho Completo, destacando a importância de seus temas de estudo e contendo um 

panorama e a repercussão dos principais resultados de pesquisa em catálise, obtidos pelo 

candidato. O trabalho deve ser redigido conforme as normas do 20° CBCat, para ser 

incluído nos Anais do Congresso, caso o trabalho seja premiado. 

Obs.: O concurso só garante a apresentação, no 20o CBCat, do trabalho do candidato que 

for premiado. Os candidatos inscritos no concurso que queiram garantir a sua participação 

no 20° CBCat, independentemente de serem premiados ou não, devem enviar seus 

trabalhos também para a Comissão Científica do 20o CBCat, seguindo as normas e prazos 

definidos pelos organizadores do congresso. 

E) CRONOGRAMA 

1) de 01 de maio de 2019 a 31 de maio de 2019: inscrições; 

2) até dia 31 de julho de 2019: encaminhamento do parecer da Comissão Julgadora sobre 

a classificação dos candidatos, à Diretoria da SBCat. 

Encaminhar a documentação digitalizada para a Diretoria da SBCat pelo endereço: 

diretoria@sbcat.org  (no assunto colocar Prêmio Pesquisador em Catálise 2019) 

	


