
 

                                                             

PRÊMIO LÉO PESSINI 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA REGIONAL DO PARANÁ 

EDITAL 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Edital disciplina o processo de elaboração, apresentação e avaliação da 1ª Edição do “Prêmio 

Léo Pessini da Sociedade Brasileira de Bioética Regional do Paraná”, em 2020, conforme a Resolução 

001/2019.  

Para a 1ª Edição do “Prêmio Léo Pessini da Sociedade Brasileira de Bioética Regional do Paraná”, foram 

definidas duas Categorias de premiação:  

I - Aquele (a) que se candidatar e for selecionado por sua contribuição/produção científica na 

temática bioética no período entre maio de 2019 e abril de 2020 como autor principal; na 

possibilidade de haver coautores esses receberão menções honrosas;  

II - Aquele (a) que for selecionado tendo sido indicado por sua relevante/expressiva contribuição à 

Bioética. 

 

A Comissão Avaliadora é integrada por Comitê constituído pela Sociedade Brasileira de Bioética Regional do 

Paraná (SBB-REG.PR), com fins únicos e exclusivos de avaliação da 1ª Edição do referido Prêmio.  

Para concorrer ao Prêmio, a produção científica (artigos, capítulos, livros, projetos premiados) poderá 

versar sobre qualquer temática, desde que, explicite a pertinência ao campo da Bioética, tendo em 

consideração o campo em si (pesquisa pura) e/ou seu caráter de aplicação prática e interdisciplinar 

(pesquisa aplicada).  

Para concorrer à Categoria referente ao item I das Disposições Gerais, deve apresentar relação contendo a 

produção científica com as devidas referências bibliográficas que as corroborem (Nome do autor. Título. 

Periódico/Livro, volume, número, páginas, ano. Disponível em e/ou DOI), sendo o texto enviado em arquivo 

gravado no formato PDF. 

Para concorrer à Categoria referente ao item II das Disposições Gerais, deve apresentar exposição de 

motivos que justifique a indicação do(a) candidato(a) em questão e apresentar nome completo do(a) 

indicado(a), assim como endereço para consulta de currículo na Plataforma Lattes, sendo o texto gravado 

em arquivo gravado em formato PDF. 

A participação dos(as) candidatos(as) é confirmada a partir do momento da entrega/envio da relação da 

produção do período estabelecido e assinatura do termo de aceitação das condições expressas. 

A Comissão Avaliadora terá absoluta autoridade e discrição na seleção do(a) agraciado(a) em cada 

categoria e sua decisão será soberana, não cabendo recurso.  



O(a) participante é o(a) único(a) responsável pelo conteúdo entregue, isentando a entidade organizadora 

de quaisquer pleitos ou reivindicações, voluntárias ou não, decorrente de seu conteúdo. Será 

automaticamente desclassificada a produção científica que possuir conteúdos julgados impróprios pela 

Comissão Avaliadora, por conotação contrária à ética, moral ou legislação vigente.  

II – DA AVALIAÇÃO:  

Categoria I: 

Será avaliada segundo os critérios:  

a) adequação ao tema e demonstração de consistência teórica;  

b) avaliação dos artigos publicados em periódicos nacionais se dará conforme a estratificação da qualidade 

da produção intelectual Qualis Capes Periódicos atualizado que abrange o impacto e as indexações dos 

periódicos conforme as bases Scopus (CiteScore),  Web  of  Science (Fator  de  Impacto), e  Google Scholar 

(índice h5). Desse modo: 

- a pontuação levará em consideração os 4 estratos “A”  cabendo valoração específica para cada um dos 

estratos e o número de publicação em cada um destes.  

c) a avaliação dos artigos publicados em periódicos internacionais se dará conforme a estratificação do 

Journal Citation Reports (JCR) atualizada, a base apresenta indicadores bibliométricos de periódicos 

internacionais;  

c) a avaliação dos livros seguem a proposta de classificação de livros pela CAPES como L1 (acima 85 pts) L2 

(acima 71 até 84 pts.) :  

- Obra integral com mais de 50 páginas ou capítulos em livros, com ISBN ou ISSN;  

- serão pontuados os seguintes itens: Idioma (nacional, estrangeiro, multilíngue); Tipo de Editora (Nacional  

comercial,  Nacional  universitária,  estrangeira comercial,  Estrangeira  Universitária,  Instituição  científica  

ou  Entidade Profissional, Programa de Pós-Graduação); Conselho Editorial (membros nacionais, membros 

internacionais); Prefácio paginado; Apresentação paginada Informações sobre os autores; Parecer e revisão 

por pares ; Índice remissivo; Vínculo com a linha de pesquisa; Natureza  da  publicação  (impressa, online).  

Edição, reedição (ampliada, atualizada ou não), reimpressão. Financiamento (própria editora, edital de 

fomento, agencia de fomento nacional, agência de fomento internacional, associação 

científica/profissional, outra). 

-a esses indicadores, serão atribuídos pontos adicionais, acrescidos ao total de pontos da obra, a: 

Premiação por Instituição Nacional ou Internacional; Indicação como obra de referência por Sociedades 

Científicas e/ou Profissionais; Tradução da obra para outros idiomas; Natureza do Texto (valorização de 

produção científica; Leitor Preferencial (nível de complexidade do tratamento dos temas); Origem  da  obra  

(indicador  da  rede  articulada  de  produção  de  conhecimento). 

d) adequação às demais normas indicadas neste Edital. 

 

Categoria II: 

Será avaliada segundo os critérios: a) relevância da produção científica; b) tempo de atuação acadêmica no 

campo da Bioética; c) atuação junto a Órgãos de Classe, Conselhos, Sociedades, e afins; d) havendo 

empate, prevalecerá o critério da idade, sendo que a maior idade fator de desempate a favor. 

 



 

III – DA PREMIAÇÃO  

O vencedor da 1ª Edição do “Prêmio Léo Pessini da Sociedade Brasileira de Bioética Regional do Paraná” na 

Categoria I: contribuição/produção científica receberá estatueta e certificado; no caso de mais de um 

autor, o principal é o premiado, os demais coautores receberão certificado de menção honrosa. O 

agraciado na Categoria II: Indicados pela relevante/expressiva contribuição à Bioética receberá estatueta e 

certificado. 

IV – DAS DATAS DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS  

A relação da produção científica e/ou da exposição de motivos para a indicação ao Prêmio deverão ser 

entregues, via endereço eletrônico e em consonância com todas as normas deste Edital enviado até às 

23h59 do dia 30 de abril de 2020, para o e-mail: sbbrparana@sbbioetica.org.br, assunto do e-mail deverá 

ser: Prêmio Léo Pessini – 2020; deve aguardar a confirmação de recebimento, deve acusar se não receber. 

Não serão aceitas documentações enviadas fora deste prazo de data e horário.  

V - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

O resultado da 1ª Edição do “Prêmio Léo Pessini da Sociedade Brasileira de Bioética Regional do Paraná” 

será divulgado no dia 31 de maio de 2020, por meio do website da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) 

(https://www.sbbioetica.org.br), nas redes sociais oficiais da SBB e por carta institucional aos vencedores 

em cada categoria.  

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Em nenhuma hipótese será permitido conversão dessa premiação em outra finalidade que não a prevista e 

definida neste Edital ou a substituição desta por outra.  

Os participantes menores de 18 anos que possam vir a ser contemplados pelo Prêmio deverão ter 

autorização escrita do responsável legal para comparecer à Premiação em data e local a ser divulgado no 

momento da divulgação do resultado, ou vir acompanhado deste. No caso em que o(a) vencedor(a), por 

qualquer razão, venha a desistir da premiação, o(a) candidato(a) seguinte, por ordem de classificação, terá 

direito ao Prêmio.  

A Comissão Avaliadora poderá decidir não conferir o Prêmio caso nenhuma contribuição/produção 

científica apresentada esteja adequada a todos os critérios deste edital.  

Os integrantes da Comissão Avaliadora e os integrantes da Diretoria em exercício da SBB-REG.PR não 

poderão, sob hipótese alguma, participar concorrendo ao Prêmio.  

Casos omissos serão resolvidos pela Presidência da SBB-REG.PR, sendo esta soberana em todas as suas 

decisões, não cabendo nenhum tipo de recurso por parte do candidato.  

A participação nesta 1ª Edição do “Prêmio Léo Pessini da Sociedade Brasileira de Bioética Regional do 

Paraná”, implica o reconhecimento de todos os termos e condições deste Edital, que deve ser entregue 

impresso e assinado no momento da inscrição por e-mail. 

 

 

 

 

 



 

 

Apresentar em arquivo gravado em PDF, a Declaração abaixo conforme a Categoria escolhida: 

Categoria I 

Declaração de reconhecimento dos Termos e Condições do Edital da 1ª Edição do “Prêmio Léo Pessini da 

Sociedade Brasileira de Bioética Regional do Paraná” 

Eu, nome do(a) candidato(a), CPF, endereço, e-mail e telefone,                                                                                     

inscrevo-me na Categoria I da 1ª Edição do “Prêmio Léo Pessini da Sociedade Brasileira de Bioética Regional 

do Paraná”,  

e declaro que 

Li e concordo com as condições do presente regulamento.  

Cidade, ____ de _______________ de 2020. 

 

Categoria II 

Declaração de reconhecimento dos Termos e Condições do Edital da 1ª Edição do “Prêmio Léo Pessini da 

Sociedade Brasileira de Bioética Regional do Paraná” 

Eu, nome de quem indica, CPF, endereço, e-mail e telefone,                                                                                     

Indico o Sr.(a) nome do(a) candidato(a) na Categoria II da 1ª Edição do “Prêmio Léo Pessini da Sociedade 

Brasileira de Bioética Regional do Paraná”,  

e declaro que 

Li e concordo com as condições do presente regulamento.  

Cidade, ____ de _______________ de 2020. 

 


