
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana), através da sua Coordenação de 

Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, comunica à sua comunidade que estará lançando, a 

partir do ano de 2012, a premiação PESQUISADOR DO ANO (PRÊMIO PROF. HUMBERTO 

CASTRO LIMA). 

 

O Prof. Humberto Castro Lima foi o principal responsável pelo expressivo crescimento da 

Bahiana em todos os indicadores institucionais.  Os reflexos do trabalho de sua gestão podem 

ser percebidos pelo aumento em áreas físicas, na excelente infraestrutura hoje disponível, no 

aumento do número de cursos, de professores e funcionários, na qualificação do corpo 

docente, discente e administrativo, no avanço das edificações e de equipamentos.  Sua visão 

ajudou a instituição a tornar-se rara no país na consolidação de uma sólida formação no nível 

de graduação e pós-graduação fundamentada no tripé ensino-pesquisa-extensão. 

 

A premiação tem o objetivo de reconhecer o trabalho dos pesquisadores na Bahiana e os 

estimular a continuar contribuindo com a formação qualificada do profissional da área da 

saúde, em sintonia com a missão e valores institucionais, dando à instituição maior visibilidade 

no cenário do ensino superior de qualidade. 

 

Todos os pesquisadores que compõem os Grupos de Pesquisa da Bahiana cadastrados no 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq serão considerados candidatos e estarão 

automaticamente inscritos nos certames anuais. 

 

A seleção do premiado será realizada pelo Comitê Assessor de Pesquisa, com base em um 

Barema, que acompanha o presente comunicado, de acordo com as informações contidas no 

currículo que consta na Plataforma Lattes (CNPq) do ano anterior. Serão pontuados os 

aspectos técnico-científicos do seu currículo, em especial os que demonstrem as competências 

em produzir o conhecimento, compartilhá-lo com os estudantes da Bahiana e divulgá-lo para a 

comunidade científica, indicando a Escola como instituição de vínculo. 

 

A solenidade de premiação ocorrerá sempre no Fórum Anual de Pesquisadores da Bahiana. 

 

Salvador, 1 de agosto de 2012. 

 
Prof.ª Dra. Katia Sá 
Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

 

 

 
COMUNICADO À COMUNIDADE DA BAHIANA 

Pesquisador do Ano  
(Prêmio Prof. Humberto Castro Lima) 


