
 
 

REGULAMENTAÇÃO DOS PRÊMIOS  
 

PRÊMIO ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA 
 

É conferido bienalmente à melhor dissertação de Mestrado, tese de doutorado ou livre-docência, aprovada na área 

de Neurologia e não publicada integralmente. O Prêmio consistirá de Diploma e importância em dinheiro de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pela Academia Brasileira de Neurologia. 

 
REGULAMENTO PARA A INSCRIÇÃO PRÊMIO ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA 

 
Poderão concorrer médicos, individualmente ou em equipe, que exerçam suas atividades no Brasil. Dentro das equipes 

poderão colaborar cientistas não-médicos, cujas atividades focalizem a experimentação em Neurologia ou ciências afins. 

 

Os trabalhos concorrentes deverão ser inscritos sob pseudônimo e deverá conter a identificação do autor ou dos autores 

correspondentes ao pseudônimo escolhido 

 

Os trabalhos de dissertação e tese devem conter apenas índice, resumo e texto principal, além deste último 

NÃO conter qualquer alusão onde o trabalho foi realizado. 

 
 

TROFÉU CORUJA DE OURO 
 

O troféu Coruja de Ouro deverá ser outorgado a neurologistas que tenham contribuído para o desenvolvimento e 

engrandecimento da Neurologia Brasileira em qualquer de suas vertentes e cuja contribuição ultrapassou o âmbito estadual.  

 
REGULAMENTO PARA A INSCRIÇÃO PRÊMIO “TROFÉU CORUJA DE OURO” 

 

As candidaturas devem ser propostas por membro ou membros titulares da ABN. Os candidatos devem ter pelo menos 30 

anos de militância na especialidade. A proposta deve conter, sumarizadas, as justificativas da indicação e a ela deve vir 

anexado currículo do candidato que objetive a sua contribuição para a Neurologia Brasileira. A honraria poderá ser outorgada 

para mais de um neurologista e consistirá em troféu, diploma e memorial sumarizando as contribuições pelas quais o troféu 

foi outorgado.   

 

PRÊMIO CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA À NEUROLOGIA 
 
De caráter individual, será concedido ao investigador médico, membro da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), que 

exerça sua atividade no Brasil, com base no conjunto de seus trabalhos completos em Neurologia, publicados em periódicos 

científicos.  

 



REGULAMENTO PARA A INSCRIÇÃO AO PRÊMIO CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA À NEUROLOGIA 
  
A inscrição ao prêmio Contribuição Científica à Neurologia deverá ser feita através de carta de indicação da parte de dois 

membros titulares da ABN, acompanhada dos dados de identificação do candidato (nome, instituição em que exerce ou 

exerceu sua atividade científica e posição acadêmica atual) e da listagem dos trabalhos científicos completos (não listar 

resumos em congressos, capítulos de livro, publicações em anais, coletâneas, livros ou publicações de caráter não científico) 

publicados pelo indicado, numerados sequencialmente, em ordem cronológica inversa, de acordo com os seguintes itens: 

 

1. Trabalhos publicados em periódicos de circulação internacional (periódicos indexados e com fator de impacto 

atualizado) na condição de primeiro autor ou autor correspondente; 

2. Trabalhos publicados em periódicos de circulação internacional na condição em que o indicado seja, ao mesmo 

tempo, primeiro autor e autor correspondente.  

3. Trabalhos publicados em periódicos de circulação internacional (periódicos indexados e com fator de impacto 

atualizado) na condição de último autor; 

4. Trabalhos publicados em periódicos de circulação internacional (periódicos indexados e com fator de impacto 

atualizado) na condição de segundo autor. 

5. Trabalhos publicados como autor secundário em periódicos de circulação internacional (periódicos indexados e com 

fator de impacto atualizado) (terceiro ou outro, quando o trabalho tiver 4 ou mais autores), desde que não seja 

autor correspondente). 

6. Trabalhos publicados em periódicos de circulação nacional indexado. 

7. Editor de livro científico indexado 

8. Autor de capítulo de livro científico indexado 

9. Editorial de Livro ou periódico de circulação internacional ou nacional. 

10. Premiações e Honrarias recebidas em encontros científicos internacionais ou nacionais. 

 

Ao final de cada trabalho deve ser sinalizado o seu respectivo número de citações, segundo a edição mais recente do 

Web of Science (ISI) (sinalizar data da consulta) 

 

Factor de impacto de acordo com de acordo com a última edição do Journal of Citation Reports. 

 

Caso haja erros nos dados, a inscrição não será aceita. Membros da atual Comissão de Prêmios da Academia de 

Neurologia não poderão candidatar-se. 

 

 O julgamento levará em conta a importância da contribuição de acordo com parâmetros cientométricos.  

 
As propostas deverão ser enviadas em formato .pdf para o e-mail: 

 academia@abneuro.org  
até o dia:   

21/07/2022 



 

NORMAS PARA JULGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

A fim de uniformizar o critério de julgamento, os membros da Comissão Julgadora adotarão a seguinte norma de 
avaliação dos trabalhos relativos aos 3 prêmios inicialmente listados acima: 

 
1. originalidade           15 pontos 
2. valor prático da contribuição para a medicina           15 pontos 
3. apresentação  
    3.1 introdução             5 pontos 
    3.2 material             5 pontos 
    3.3 métodos            5 pontos 
    3.4 resultados          10 pontos 
    3.5 discussão e conclusões           20 pontos 
    3.6 resumo             5 pontos 
    3.7 bibliografia           10 pontos 
4. redação           10 pontos 
TOTAL                                                             100 pontos 

 


