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Normas do Prêmio “Prof. Dr. Roberto Gomes da Silva” para Pesquisador Sênior

Art. 1º - A Sociedade Brasileira de Biometeorologia (SBBiomet), concederá, bianualmente, por
ocasião da realização do Congresso Brasileiro de Biometeorologia, Ambiência, Comportamento
e Bem-Estar Animal (CBBiomet) o Prêmio “Prof. Dr. Roberto Gomes da Silva” de acordo com o
presente regulamento aprovado pela Diretoria Executiva da SBBiomet.

Art. 2º - O prêmio será concedido ao profissional associado à SBBiomet que tenha contribuído
significativamente ao avanço da ciência e/ou tecnologia ou à aplicação do conhecimento em
uma das áreas da SBBiomet.

Art. 3º - O processo de escolha do laureado será realizado em três etapas:
[1] Indicação dos nomes pelos associados da SBBiomet;
[2] Escolha de três nomes pelo conselho deliberativo da SBBiomet a partir da lista de
indicados; e
[3] Votação pelos associados da SBBiomet.

Art. 4º - Caberá aos membros da SBBiomet fazer as indicações encaminhando um e.mail para
a SBBiomet (contato@sbbiomet.org.br) ou pelo telefone (1632097427 ou 1632098101).

Art. 5º - Estão aptos a serem indicados somente membros da SBBiomet com idade superior a
50 anos. Toda indicação deverá ser acompanhada, obrigatoriamente da sumula curricular e do
currículo Lattes.

Art. 6º - As indicações deverão ser encaminhadas a partir do dia 10/07/2017 até às 23h:59m do
dia 24/07/2017 respeitando os Art. 4º e 5º desta norma.

Art. 7º - As indicações serão encaminhadas pela presidência da SBBiomet ao seu conselho
deliberativo ao findar do prazo estabelecido pelo Art. 6º desta norma.

Art. 8º - O conselho deliberativo da SBBiomet escolherá três candidatos através de análise
curricular. A lista de candidatos escolhidos será divulgada até as 23h:59m do dia 27/07/2017.

§ 1 – São considerados relevantes à análise curricular:
[1] artigos publicados em periódicos científicos.
[2] propriedades intelectuais.
[3] desenvolvimento de programas computacionais.
[4] captação de recursos para pesquisa e desenvolvimento.
[5] trabalhos técnicos que tenham levado a excelência ou expandido a prática de uma das
áreas da SBBiomet.
§ 2 – Periódicos científicos com maior fator de impacto, ou índice que vier a substituí-lo,
deverão ter maior influência do que periódicos científicos de menor fator de impacto ou sem
fator de impacto.
[6] atividades relacionadas a uma das áreas da SBBiomet que tenham contribuído
significativamente à melhoria da sociedade brasileira
[7] atividade de formação de recursos humanos como orientações de iniciação científica,
mestrado e doutorado, além de supervisão de pós-doutorado.
[8] além de outros aspectos considerados relevantes pela SBBiomet.
§ 3 – A lista dos candidatos escolhidos será divulgada no site da SBBiomet a partir do dia do
dia 28/07/2017.

Art. 9º - Os membros associados da SBBiomet terão entre às 08:00h do dia 29/07/2017 até as
18h:00m do dia 01/08/2017 para votarem nos candidatos escolhidos pelo conselho deliberativo
da SBBiomet.
§ 1 – A votação será online no site da SBBiomet (www.sbbiomet.org.br/votacao). O laureado
será aquele que receber o maior número de votos, havendo empate o conselho deliberativo
terá o voto de minerva.

Art. 10º - O laureado com o prêmio será divulgado durante a cerimônia do Evento
Cultural/Social do VII CBBiomet que será realizada a partir das 20:00 horas do dia 01/08/2017
na Concha Acústica em Jaboticabal, SP.
Este regulamento também esta disponível no “site”: www.sbbiomet.org.br

Prof. Dr. Alex Sandro Campos Maia
Presidente da SBBiomet
alex.maia@fcav.unesp.br
Fone (55) 16 3209-7427
Diretoria da Sociedade Brasileira de Biometeorologia
Diretoria Executiva
Presidente: Prof. Dr. Alex Sandro C. Maia
Vice-presidente: Prof. Dr. Marcos Chiquitelli Neto
Secretario: Prof. Dr. Fábio Luiz T. Gonçalves
Tesoureiro: Profa. Dra. Mara R. B. M. Nascimento
Conselho Deliberativo
Secretário da Área de Biometeorologia Animal e

Conselho Curador
Ex-Presidente: Prof. Dr. Roberto G. da Silva
Ex-Presidente: Prof. Dr. Flávio Baccari Junior
Ex-Presidente: Prof. Dr. Evaldo Antônio L. Titto
Ex-Presidente: Prof. Dr. Orlando Ruz Barbosa
Ex-Presidente: Prof. Dr. Iran José O. da Silva
Ex-Presidente: Dra. Maria da G. Pinheiro
Ex-Presidente: Prof. Dr. João Teodoro Pádua

Ambiência: Profa. Dra. Sheila Tavares Nascimento
Secretário da Área de Biometeorologia Humana e
Vegetal: Prof. Dr. Anderson Sporh Nedel
Secretário da Área de Comportamento e Bem-Estar
Animal: Profa. Dra. Cristiane G. Titto

Membro sênior: Prof. Dr. Alfredo M. F. Pereira

