Nº 01/2021/SBTOX
REGULAMENTO DO PRÊMIO “JOVEM TOXICOLOGISTA”
O Prêmio “Jovem Toxicologista” da Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) tem
como objetivo premiar os trabalhos de maior destaque de autoria de jovens toxicologistas,
cuja premiação ocorrerá durante as edições do Congresso Brasileiro de Toxicologia (CBTox).

1. CATEGORIAS
1.1. Serão concedidos prêmios aos trabalhos de maior destaque nas seguintes categorias:
● Prêmio Jovem Toxicologista de Melhor Apresentação Oral no Congresso
Brasileiro de Toxicologia;
● Prêmio Jovem Toxicologista de Melhor Apresentação em Formato de Pôster
no Congresso Brasileiro de Toxicologia;
● Prêmio Jovem Toxicologista de Melhor Artigo Científico no Congresso
Brasileiro de Toxicologia; e
● Prêmio Jovem Toxicologista de Melhor Vídeo de Divulgação Científica no
Congresso Brasileiro de Toxicologia.

2. REQUISITOS
2.1. Requisitos gerais para concorrer ao Prêmio “Jovem Toxicologista”
2.1.1. O interessado em concorrer ao Prêmio nesta categoria deverá ser o autor
principal do trabalho que concorrerá ao Prêmio.
2.1.2. Possuir idade igual ou inferior a 40 anos até a data de encerramento da edição
do CBTox na qual concorrerá ao Prêmio.
2.1.3. Estar inscrito na edição do CBTox durante a qual tem interesse em concorrer
ao Prêmio.
2.1.4. Manifestar interesse em participar e concordância com os termos deste
Regulamento e do Edital específico do Prêmio “Jovem Toxicologista” na
ficha de inscrição para o Prêmio.
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2.1.5. Não estar exercendo mandato de membro do Comitê de Jovens
Toxicologistas (CJTOX) durante o processo de seleção do Prêmio no qual
concorrerá.
2.1.6. Concorrer com apenas um trabalho em cada categoria do Prêmio na qual se
inscrever (descritas no Item 1.1).
2.2. Requisitos específicos para concorrer ao Prêmio nas categorias “Melhor
Apresentação Oral” e “Melhor Apresentação em Formato de Pôster”
2.2.1. O trabalho submetido para concorrer ao Prêmio deverá possuir aprovação da
Comissão Científica do CBTox para apresentação durante o evento no qual
concorrerá ao Prêmio.
2.2.2. Durante o CBTox, o autor/apresentador deverá estar presente no horário
designado pela organização do CBTox para sua apresentação (autores que
não estiverem presentes no horário de sua apresentação oral ou junto ao pôster
no horário designado estarão automaticamente desclassificados).
2.3. Requisitos específicos para concorrer ao Prêmio “Jovem Toxicologista” na
categoria “Melhor artigo científico publicado”
2.3.1. O interessado em concorrer ao Prêmio nesta categoria deverá ser o autor
principal do trabalho que concorrerá ao Prêmio.
2.3.2. O artigo que for submetido para concorrer ao Prêmio deverá ter sido
publicado (não poderá estar no prelo e deverá já possuir dados de volume,
número e numeração das páginas) no período estipulado pelo edital específico
da edição do Prêmio “Jovem Toxicologista” correspondente, sempre
compreendendo o intervalo entre a atual edição do CBTox e a edição
imediatamente anterior do CBTox.
2.3.3. O conteúdo do artigo poderá abranger qualquer área da Toxicologia, em
inglês ou em português.
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2.4. Requisitos específicos para concorrer ao Prêmio “Jovem Toxicologista” na
categoria “Melhor Vídeo de Divulgação Científica”
2.4.1. Para concorrer ao Prêmio nesta categoria, o interessado deverá produzir um
vídeo de, no máximo, 5 minutos de duração, descrevendo de forma clara,
objetiva e voltado para qualquer público (especialistas e não especialistas), o
trabalho realizado, abordando sua contextualização, seus objetivos, métodos,
resultados obtidos e seu impacto e relevância, podendo utilizar animações,
gravações, dentre outros. O vídeo deverá usar linguagem acessível à
sociedade em geral, ter áudio original em português e conter obrigatoriamente
legendas também em português.
2.4.2. O conteúdo do vídeo poderá abordar pesquisas em qualquer área da
Toxicologia, realizadas na academia (nos níveis de Iniciação Científica,
Trabalho de Conclusão de Curso, Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado),
em empresas/indústrias, em laboratórios de perícia ou em laboratórios de
análises toxicológicas, desde que tanto o autor quanto o trabalho atendam aos
requisitos gerais e específicos da categoria (descritos nos Itens 2.1 e 2.3).
2.4.3. O trabalho que for submetido para concorrer ao Prêmio deverá ter sido
concluído ou estar em andamento no período estabelecido pelo edital
específico da edição do Prêmio “Jovem Toxicologista” correspondente,
sempre compreendendo o intervalo entre a atual edição do CBTox e a edição
imediatamente anterior do CBTox.
2.4.4. O autor do trabalho deverá concordar e autorizar a divulgação de seu vídeo
pela SBTox unicamente para fins de divulgação científica em toda e qualquer
página da SBTox na internet, bem como durante a edição do CBTox na qual
concorrerá ao Prêmio.

3. INSCRIÇÃO
3.1. Para se inscrever ao Prêmio, o interessado deverá atender a todos os requisitos gerais
e específicos para a categoria na qual se inscreveu (conforme descrito no Item 2 deste
documento).
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3.2. O interessado deverá enviar por e-mail (para o endereço descrito no edital do Prêmio)
os seguintes documentos:
● Ficha de inscrição preenchida disponível no site da SBTox (www.sbtox.org);
● Uma cópia do RG;
● Uma cópia eletrônica em formato pdf do resumo do trabalho (para as categorias
“Melhor Apresentação Oral” e “Melhor Apresentação em Formato de
Pôster”), ou uma cópia eletrônica em formato pdf do artigo (para a categoria
“Melhor Artigo Científico”) ou o link para o acesso ao vídeo no Youtube ou
outras plataformas descritas em Edital específico, em modo não-público (de
modo que não esteja disponível ao público e permita apenas aos avaliadores o
fácil acesso ao vídeo)

(para a categoria “Melhor Vídeo de Divulgação

Científica”);
● Comprovante oficial de inscrição no CBTox.

3.3. Os prazos para inscrição e submissão dos trabalhos serão publicados em edital
específico no site da SBTox (www.sbtox.org), no ano de realização do CBTox.

4. COMISSÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
4.1. A comissão avaliadora do Prêmio “Jovem Toxicologista” será composta
exclusivamente pelos membros do Comitê de Jovens Toxicologistas (CJTOX).
4.1.1. Todos os trabalhos serão avaliados por uma comissão avaliadora composta por
três membros do CJTOX.
4.1.2. Os membros do CJTOX que forem coautores ou tiverem outro tipo de
participação em qualquer trabalho submetido para concorrer ao Prêmio não
poderão participar da avaliação do(s) respectivo(s) trabalho(s).
4.1.3. Todos os membros da comissão avaliadora receberão certificado de
participação.

4.2. Para os trabalhos inscritos nas categorias “Melhor Apresentação Oral” e “Melhor
Apresentação em Formato de Pôster”, a avaliação será realizada em duas etapas:
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4.2.1. 1ª fase de avaliação: a comissão avaliadora irá avaliar os resumos dos
trabalhos inscritos que estejam de acordo com o regulamento, seguindo os
critérios definidos neste documento, previamente à realização do CBTox, e os
15 (quinze) melhores trabalhos inscritos na Categoria “Melhor
Apresentação em Formato de Pôster” e os 7 (sete) melhores trabalhos
inscritos na Categoria “Melhor Apresentação Oral” serão selecionados para
a 2ª Fase de Avaliação. Todos os inscritos serão notificados por e-mail a
respeito dos resultados da 1ª Fase de Avaliação.
4.2.2. 2ª fase de avaliação: os trabalhos selecionados na primeira fase serão
avaliados durante as sessões de apresentação oral ou pôster, de modo que o
autor/apresentador será arguido tanto pela comissão científica do CBTox (para
a premiação do CBTox) quanto pela comissão avaliadora do CJTOX (para o
Prêmio Jovem Toxicologista).

4.3. Para os trabalhos inscritos na categoria “Melhor Artigo Científico”, a avaliação será
realizada em duas etapas:
4.3.1. 1ª fase de avaliação: a comissão avaliadora irá avaliar apenas os resumos
(“abstracts”) dos trabalhos inscritos que estejam de acordo com o regulamento,
seguindo os critérios definidos neste documento, previamente à realização do
CBTox, e os 15 (quinze) melhores trabalhos inscritos nesta Categoria serão
selecionados para a 2ª Fase de Avaliação. Todos os inscritos serão notificados
por e-mail a respeito dos resultados da 1ª Fase de Avaliação.
4.3.2. 2ª fase de avaliação: os artigos selecionados na primeira fase serão avaliados
em sua totalidade pela comissão avaliadora do CJTOX, em período
especificado em edital, previamente à realização do CBTox.

4.4. Para os trabalhos inscritos na categoria “Melhor vídeo de divulgação científica”, a
avaliação será realizada em etapa única, previamente à realização do CBTox,
considerando os critérios definidos neste documento.
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4.5. O Prêmio “Jovem Toxicologista” nas categorias “Melhor apresentação oral” e
“Melhor apresentação em formato de pôster” é independente de outras premiações
específicas realizadas pelas comissões organizadora e científica do CBTox que
ocorrem no decorrer do evento. A avaliação dos trabalhos selecionados para
concorrer ao Prêmio “Jovem Toxicologista” nestas duas categorias será realizada
pela comissão avaliadora do Prêmio e também - de forma independente, porém,
durante os mesmos horários designados - pela comissão científica do CBTox para
concorrer ao prêmio do evento.

4.6. A avaliação será realizada com notas de 0 a 10, considerando os critérios definidos,
e a nota final de cada trabalho será a média das notas concedidas pelos membros da
comissão avaliadora.

4.7. Caso nenhum trabalho inscrito em determinada categoria do Prêmio “Jovem
Toxicologista” atinja nota média igual ou superior a 7.0, o CJTOX se resguarda ao
direito de não premiar nenhum dos trabalhos inscritos na referida categoria.

4.8. Os critérios para avaliação dos trabalhos estão descritos nas Tabelas 1 – 4 abaixo.

Tabela 1. Critérios para 1ª fase de avaliação dos resumos de trabalhos inscritos nas
categorias “Melhor apresentação oral” e “Melhor apresentação em formato de pôster”.
Critérios avaliados em notas de 0 a 10
1.

Estruturação textual e científica do resumo

2.

Fundamentação teórica sobre o tema

3.

Adequabilidade e rigor científico dos métodos utilizados

4.

Formato de apresentação dos resultados e qualidade da discussão e das conclusões

5.

Contribuições, inovação e relevância do trabalho para a área
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Tabela 2. Critérios para 2ª fase de avaliação dos resumos de trabalhos inscritos nas
categorias “Melhor apresentação em formato oral” e “Melhor apresentação em formato
de pôster”.
Critérios avaliados em notas de 0 a 10
1.

Estruturação visual e lógica da apresentação

2.

Fundamentação teórica sobre o tema

3.

Adequabilidade e rigor científico dos métodos utilizados

4.

Formato de apresentação dos resultados e qualidade da discussão e das conclusões

5.

Domínio do autor/apresentador do conteúdo do trabalho

Tabela 3. Critérios para avaliação dos artigos inscritos na categoria “Melhor artigo
científico”.
Critérios avaliados em notas de 0 a 10
1.

Caráter inovador na ideia e hipótese do estudo

2.

Contribuição dos resultados obtidos para a área

3.

Adequabilidade e rigor científico dos métodos utilizados

4.

Relevância do periódico (fator de impacto dentro da área específica da Toxicologia
a que concerne o artigo e relevância internacional)

5.

Coerência e coesão lógica do artigo

6.

Atualidade e relevância das referências bibliográficas utilizadas

Tabela 4. Critérios para avaliação dos vídeos inscritos na categoria “Melhor vídeo de
divulgação científica”.
Critérios avaliados em notas de 0 a 10
1.

Caráter inovador e relevância do trabalho na área

2.

Formato de apresentação do conteúdo científico e da abordagem do tema

3.

Qualidade do vídeo e dos recursos utilizados em sua produção

4.

Criatividade e originalidade

5.

Uso de linguagem acessível
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5. PREMIAÇÃO
5.1. Serão premiados quatro autores e seus respectivos trabalhos, em qualquer área da
Toxicologia, sendo premiada uma pessoa em cada uma das quatro categorias do
Prêmio “Jovem Toxicologista”.
5.2. A cerimônia de premiação do Prêmio “Jovem Toxicologista” em todas as suas
categorias, ocorrerá durante o CBTox, em data a ser definida pela Comissão
Organizadora do CBTox e pelo CJTOX.

5.3. Os premiados receberão um certificado de Menção Honrosa assinado pelos
Presidentes da SBTox e do CJTOX e terão seu nome, título do trabalho e cópia digital
do trabalho ou do link para acesso ao trabalho divulgados e disponibilizados nas
páginas oficiais da SBTox.
5.4. Os trabalhos premiados na categoria “Melhor vídeo de divulgação científica”
poderão ser exibidos oportunamente durante o CBTox, na cerimônia de premiação.

04 de maio de 2021

Diretoria da SBTox
Comitê de Jovens Toxicologistas (CJTOX)
Biênio 2020/2021
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