
 
 

 

 

PRÊMIO PROFESSOR HUMBERTO CASTRO LIMA 

PESQUISADOR DO ANO 

REGULAMENTO  

1 – O prêmio  

O Prêmio Professor Humberto Castro Lima é concedido anualmente àqueles pesquisadores 

docentes da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) que tenham contribuído 

significativamente para a formação de uma cultura científica, fomentando e divulgando suas 

atividades vinculadas às áreas da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O prêmio é de caráter individual e indivisível e é atribuído aos docentes pesquisadores, 

considerando os seguintes aspectos: 

a) qualificação, experiência e trajetória profissional; 

b) qualidade e relevância da produção científica e tecnológica; 

c) contribuição para a divulgação e popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

2 – A premiação 

No ano 2020, essa premiação consistirá na entrega de um voucher de tradução ou publicação 

de artigo em revista científica (no valor de R$2.500,00) e de certificado. A entrega do prêmio 

será realizada no dia 20 de novembro de 2020, durante a XX Mostra Científica e Cultural, no X 

Fórum de Pesquisadores. 

 

3 – Avaliação e comissão julgadora 

A atribuição do prêmio Professor Humberto Castro Lima competirá a uma comissão julgadora 

designada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação stricto sensu da Bahiana. 

Os pesquisadores serão avaliados conforme a sua produção científica e as atividades realizadas 

durante todo o ano 2019, segundo critérios especificados no quadro abaixo: 

CRITÉRIO  PONTUAÇÃO  
Artigos publicados em periódicos 3,0 (por artigo) 
Artigos publicados em periódicos indexados ao PUBMED 5,0 (por artigo) 
Trabalhos publicados em anais de eventos científicos 2,0 (por trabalho) 
Livros publicados 3,0 (por livro) 
Capítulos de livro publicados 2,0 (por capítulo) 
Registros de propriedade intelectual 4,0 (por registro) 
Membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Bahiana 5,0 (pontuação única) 
Orientação de graduandos IC ou TCC na Bahiana 2,0 (por orientação) 
Orientação de mestrado ou doutorado na Bahiana 4,0 (por orientação) 

 

 



 
 

 

4 – Disposições finais 

Os pesquisadores com currículo lattes desatualizado (superior a 90 dias) serão automaticamente 

desclassificados. 

Em caso de empate, será utilizado como critério o fator de impacto dos periódicos nos quais os 

trabalhos foram publicados. 

 


