
  

1 
 

 

I PRÊMIO GONÇALO MONIZ DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EDITAL 

 
A Vice-Diretoria de Ensino e Informação do Instituto Gonçalo Moniz (VDEI-IGM) 

torna público e convida sua comunidade científica e acadêmica para apresentar 

candidaturas em resposta a este edital, estabelecendo normas relativas ao 

processo seletivo para o Prêmio Gonçalo Moniz de Pós-Graduação. 

 
1. Objetivos do Prêmio 

 

1.1. Promover e encorajar os estudantes dos programas de Pós-Graduação 

do IGM (Patologia Humana e Experimental, PGPAT, e Biotecnologia em Saúde 

e Medicina Investigativa, PGBSMI) identificando e premiando seus talentos nas 

diversas áreas de atuação do IGM; 

1.2. Selecionar dois estudantes que representarão seus respectivos 

programas no XIII Encontro dos Programas de Pós-Graduação nas Áreas de 

Medicina I, II e III da Capes a ser realizado nos dias 18-20 de setembro de 2019 

em Salvador. 

2. Inscrição 

 
2.1. Período de inscrição: 29 de maio a 14 de junho de 2019. 

2.2. Estudantes devidamente matriculados nos programas de Pós-Graduação 

do IGM (PGPAT e PGBSMI) poderão se inscrever e concorrer ao prêmio. 

2.2.1. Categorias para inscrição: 

2.2.1.1. PGPAT: 

a) Mestrandos entre 12 e 20 meses de curso; 

b) Doutorandos entre 24 e 44 meses de curso. 

2.2.1.2. PGBSMI: 

a) Mestrandos entre 12 e 20 meses de curso; 

b) Doutorandos entre 24 e 44 meses de curso. 

2.2.1.3. Egressos: 

a) Até 6 meses após a defesa da dissertação (Mestres); 

b) Até 6 meses após a defesa da tese (Doutores). 

2.3. Toda solicitação de inscrição deverá ser feita online pelo envio dos 

documentos em PDF para o e-mail: premiogoncalomoniz@fiocruz.br 
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2.4. Não serão aceitas abreviações de nomes próprios, nem rasuras nos 

documentos que deverão estar devidamente assinados, quando necessário. Não 

haverá possibilidade de modificação ou substituição de documentos depois de 

enviados para o e-mail. Dessa forma, verifique TODAS as informações, 

documentos anexados e dados pessoais ANTES DE ENVIAR a solicitação de 

inscrição. 

2.5. Documentos a serem enviados em um único PDF (máximo de 5MB) por 

e-mail pelo estudante no ato da inscrição: 

2.5.1. Comprovante de matrícula devidamente assinado; 

2.5.2. Histórico escolar indicando o mês atual do aluno na Pós-

Graduação; 

2.5.2.1. Para candidatos inscritos na categoria Egressos, substituir 

os documentos acima pela cópia da ata da defesa (dissertação ou tese); 

2.5.3. Resumo expandido do projeto desenvolvido pelo estudante. 

2.6. Formato do resumo expandido: 

2.6.1. Em português; 

2.6.2. Margens 2cm (direita) e 3cm (esquerda); 

2.6.3. Espaço 1,5 entre linhas e espaço simples entre parágrafos; 

2.6.4. Fonte Arial 12 (fonte Símbolo para caracteres especiais); 

2.6.5. Indicar qual Programa de Pós-Graduação está vinculado e qual 

mês atual de matrícula; 

2.6.6. Inserir espaço simples entre Título e Texto (não citar autoria do 

resumo para manter o anonimato do candidato frente aos avaliadores); 

2.6.7. Utilizar até 2 páginas de texto, incluindo Introdução, Desenho 

Experimental, Resultados e Conclusão (máximo de 5.000 caracteres sem 

espaço, excluindo figuras e referências); 

2.6.8. Citar referências no texto como numeração; 

2.6.9. Incluir, em seguida, 2 figuras representativas do trabalho (uma 

página para cada figura, incluindo sua respectiva legenda); 

2.6.10. Finalizar com referências bibliográficas (máximo de 10). 

2.7. As exigências indicadas são válidas para o presente Edital e seu 

atendimento é imprescindível para a avaliação da proposta. A ausência ou 

insuficiência de informações resultará em não enquadramento e eliminação da 

proposta.  
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3. Cronograma Previsto 

Atividade Data 
Divulgação do edital 22 de maio 

Período de inscrição 29 de maio a 14 de junho de 2019 

Resultado Etapa 1 8 de julho de 2019 

Apresentação dos Trabalhos selecionados 15 de agosto de 2019 

Resultado Etapa 2 e Premiação 16 de agosto de 2019 

 
4. Programação 

 

Quinta – 15 de agosto 
Horário Atividade Duração 

9h Abertura e apresentação 20 minutos 

9h20 Categoria Mestrado (6)  
 
 
 
 
 

10 minutos/ 
apresentação 

 
 

10 minutos/ 
discussão 

 
 
 

PGPAT 

9h20 – 9h30: estudante 1 

Discussão 

9h40 – 9h50: estudante 2 

Discussão 

10h – 10h10: estudante 3 

Discussão 

 
 
 

PGBSMI 

10h20 – 10h30: estudante 4 

Discussão 

10h40 – 10h50: estudante 5 

Discussão 

11h – 11h10: estudante 6 

    Discussão 

11h20 Egressos Mestrado (2) 

PGPAT 11h20 – 11h30: Mestre 1 

Discussão 

PGBSMI 11h40 – 11h50: Mestre 2 

Discussão 

12h Intervalo / Almoço 1h30 

13h30 Categoria Doutorado (6)  
 
 

 
10 minutos/ 

apresentação 
 
 
 

10 minutos/ 
discussão 

 
 
 

PGBSMI 

13h30 – 13h40: estudante 7 

Discussão 

13h50 – 14h: estudante 8 

Discussão 

14h10 – 14h20: estudante 9 

Discussão 

 
 
 

PGPAT 

14h30 – 14h40: estudante 10 

Discussão 

14h50 – 15h: estudante 11 

Discussão 

15h10 – 15h20: estudante 12 

Discussão 

15h30 Egressos Doutorado (2) 40 minutos 

PGBSMI 15h30 – 15h40: Doutor 1 10 minutos/ 
apresentação 
10 minutos/ 
discussão 

Discussão 

PGPAT 15h50 – 16h: Doutor 2 

Discussão 

16h10 Encerramento do dia 20 minutos 

Sexta – 16 de agosto 

9h Sessão científica IGM 1 hora 

10h Premiação e encerramento 30’ 
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5. Julgamento e Critérios de Seleção 

 
5.1. Na Etapa 1 de avaliação, os resumos serão analisados em duas fases, 

uma administrativa que compreenderá a conferência da documentação, e outra 

técnico-científica, em que será avaliado o mérito científico da proposta. 

5.2. A análise técnico-científica dos resumos será realizada por uma banca 

avaliadora composta por 4 membros externos ao IGM e aos programas de Pós-

Graduação do IGM. 

5.3. A avaliação dos resumos será realizada de acordo com o seguinte 

barema, compondo 70% da nota final: 

 

Critério Pontuação 
máxima 

Pontuação 
obtida 

Relevância 
(abordagem do conteúdo da pesquisa) 

10  

Introdução (clareza e definição da revisão de literatura, 
objetivos e hipótese) 

10  

Desenho experimental (clareza e adequação dos 
procedimentos) 

15  

Resultados (coerência com objetivos e metodologia, 
adequação e embasamento das conclusões) 

15  

Formatação do texto (incluindo figuras, gráficos e 
tabelas) e utilização de linguagem científica adequada) 

10  

Conclusão/Considerações finais (adequação aos 
resultados e indicação de perspectivas) 

10  

Potencial impacto para a área/inovação Desempate  

Pontuação total 70  

 

5.4. Na Etapa 1, serão selecionados 3 resumos da categoria Mestrado e outros 

3 da categoria Doutorado para cada pós-graduação (PGPAT e PGBSMI) que 

obtiverem as maiores notas de acordo com o barema do item 4.3, totalizando 12 

alunos que seguirão para a Etapa 2 do Prêmio (apresentação oral - item 5.5). 

5.4.1. Para categoria Egressos, será selecionado 1 resumo de cada 

categoria (Mestre e Doutor) para cada pós-graduação (PGPAT e PGBSMI), 

totalizando 4 egressos que seguirão para a Etapa 2 do evento (apresentação 

oral – item 5.5). 

5.5. Cada aluno selecionado disporá de 10 minutos para apresentação oral 

seguida de 10 minutos de arguição pela banca avaliadora, que atribuirá notas de 

acordo com o barema abaixo, constituindo os 30% restantes da nota final: 
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Critério Pontuação 
máxima 

Pontuação 
obtida 

Clareza na linguagem e linearidade da 
apresentação 

5  

Visibilidade dada ao trabalho e adequação da 
postura 

5  

Articulação dada ao racional 
(linha/desenvolvimento da pesquisa) 

10  

Domínio do conteúdo (discussão/arguição com a 
banca avaliadora) 

10  

Pontuação total 30  

 
 

6. Resultado e Classificação 

 
6.1. A divulgação do resultado final (Etapa 2) será feita no dia 16 de agosto de 

2019 após a Sessão Científica do IGM. 

6.2. Serão premiados 2 alunos representantes de cada Pós-Graduação que 

obtiverem as maiores notas finais, somando os critérios de avaliação descritos 

nos itens 4.3 e 4.5. 

6.2.1. Serão premiados os 1os lugares por categoria (Mestrado e 

Doutorado) para cada Pós-Graduação; 

6.2.2. Os 2os e 3os classificados por categoria de cada Pós-Graduação 

receberão Menção Honrosa como finalistas do Prêmio IGM. 

6.2.3. Serão premiados os 1os lugares dos Egressos por categoria 

(Mestre e Doutor) para cada Pós-Graduação. 

6.2.3.1. Os Egressos premiados participarão do processo seletivo 

para indicação a outros Editais nacionais, tais como Prêmio CAPES de Tese, 

Prêmio CAPES-Interfarma, Prêmio Oswaldo Cruz de Teses, dentre outros. 

7. Premiação 

 
7.1. Ficará a critério e disponibilidade de recursos de cada Programa de Pós-

Graduação a definição do prêmio a ser atribuído aos representantes 

classificados em 1º lugar por categoria de cada Pós-Graduação. 

7.2. Exposição dos resumos premiados no XIII Encontro dos Programas de 

Pós-Graduação nas Áreas de Medicina I, II e III da Capes a ser realizado nos 

dias 18-20 de setembro em Salvador, no seguinte formato: o 1o lugar da 

categoria Doutorado de cada Pós-Graduação será divulgado em e-poster 

(eletronic poster) no primeiro dia do evento. Os resumos classificados em 1º 

lugar de cada categoria (Mestrado e Doutorado) para cada Pós-Graduação 

serão divulgados eletronicamente no site do evento.  
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8. Disposições finais 

 
8.1. Informações adicionais poderão ser obtidas no endereço 

http://cursos.bahia.fiocruz.br/premiogonçalomoniz ou na Coordenação do 

Prêmio IGM, telefones (71) 3176-2322 (Natalia Tavares) ou 3215 (Leonardo 

Farias), e-mail premiogoncalomoniz@fiocruz.br 

 

 

9. Comissão Organizadora 

 

Natalia Machado Tavares (natalia.tavares@fiocruz.br) - LaIPHE 

Leonardo Paiva Farias (leonardo.farias@bahia.fiocruz.br) - LIB 

Karine Araújo Damasceno (karine.damasceno@bahia.fiocruz.br) – LAPEX 

Diogo Rodrigo de Magalhães Moreira (diogo.moreira@bahia.fiocruz.br) – LETI 

 

10. Apoio 

 

Diretoria IGM 

Vice-Diretoria de Ensino IGM 

Coordenação de Ensino IGM 

Coordenação do PGPAT 

Coordenação PGBSMI 

Secretaria Acadêmica IGM 

 

 

 

 

 

Salvador, 22 de maio de 2019. 

 

Marilda de Souza Gonçalves 
Diretora 

Instituto Gonçalo Moniz 


