
 
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA EM FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA 

 1

 

 

EDITAL N° 002/2009 

 

 

PREMIAÇÃO DE PESQUISADORES E TRABALHOS CIENTÍFICOS 

AAPeFaTo/REDE DE PESQUISA SOBRE DROGAS/SENAD 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República – SENAD/GSIPR, por meio do Acordo de Cooperação entre a 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa para Redução da Procura, 

Combate a Produção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas para o 

estabelecimento de um Plano de Formação de Técnicos, implementou, em 2007, o Projeto REDE 

DE PESQUISA SOBRE DROGAS, em execução pelo convênio celebrado entre a SENAD e a 

AAPeFaTo – Associação de Amparo à Pesquisa em Farmacologia e Toxicologia. Neste contexto, 

a AAPeFaTo, autorizada pela SENAD, torna público o Edital N° 002/2009 para Premiação de 

Pesquisadores e Trabalhos Científicos da temática álcool e/ou outras drogas, destinado a 

estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado, pesquisadores mestres e doutores, os 

quais poderão participar de acordo com as modalidades e condições previstas neste edital.  

 

2. OBJETIVO 

A premiação disposta neste Edital é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas – SENAD e tem por objetivo estimular e fortalecer a produção do conhecimento 

científico na área de álcool e/ou outras drogas, bem como desenvolver a vocação científica em 

estudantes e pesquisadores brasileiros, contribuindo, assim, para a formação de recursos 

humanos. 
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3. CRONOGRAMA 

Eventos Datas 
Lançamento do Edital no Diário Oficial da União (D.O.U.) 28/09/2009 
Inscrição e entrega dos trabalhos para todas as Modalidades  Até 20/10/2009 
Análise e julgamento dos trabalhos Até 30/10/2009 
Divulgação dos resultados no D.O.U. A partir de 03/11/2009 

Solenidade Oficial de Premiação Entre os dias 25, 26 e 27/11/2009 
 

4. EXIGÊNCIAS 

Para concorrer à premiação disposta em todas as modalidades previstas neste Edital, o candidato 

deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências: 

4.1. Estar cadastrado na Rede de Pesquisa sobre Drogas da SENAD até o dia 20/10/2009; 

4.2. Ter Currículo Lattes – com data de atualização não inferior a 01 de junho de 2009; 

4.3. Desenvolver pesquisa sobre álcool e/ou outras drogas; 

4.4. Cumprir as demais exigências para apresentação dos documentos que serão objeto de 

análise e julgamento para a premiação constantes nas instruções de cada modalidade 

descritas no item 5 a seguir. 

 

5. MODALIDADES 

5.1. NOVO TALENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

5.1.1. Poderá concorrer a esta categoria o pesquisador que: 

a) Estiver regularmente matriculado em curso de graduação de Instituição de Ensino 

Superior reconhecida pelo MEC; 

b) Desenvolva ou desenvolveu pesquisa(s) em atividades de Iniciação Científica sobre 

álcool e/ou outras drogas em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC. 

5.2. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

5.2.1. Poderá concorrer a esta categoria o pesquisador que: 

a) Concluiu curso de Mestrado reconhecido pelo MEC em Instituição de Ensino Superior. 

Tratando-se de grau obtido em instituição estrangeira, deverá ser comprovado a revalidação 

ou reconhecimento do respectivo diploma pela Capes/MEC. 

b) Possuir a Dissertação de Mestrado, já concluída e aprovada, sobre o tema álcool e/ou 

outras drogas. 



 
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA EM FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA 

 3

5.3. TESE DE DOUTORADO 

5.3.1. Poderá concorrer a esta categoria o pesquisador que: 

a) Concluiu curso de Doutorado reconhecido pelo MEC em Instituição de Ensino Superior. 

Tratando-se de grau obtido em instituição estrangeira, deverá ser comprovado a revalidação 

ou reconhecimento do respectivo diploma pela Capes/MEC. 

b) Possuir a Tese de Doutorado, já concluída e aprovada, sobre o tema álcool e/ou outras 

drogas. 

5.4. JOVEM PESQUISADOR DE MESTRADO 

5.4.1. Poderá concorrer a esta categoria o pesquisador que: 

a) Tenha, no máximo, 30 (trinta) anos de idade até 20/10/2009; 

b) Tenha por objeto de estudo no curso de Mestrado o tema álcool e/ou outras drogas; 

c) Esteja matriculado ou tenha concluído curso de Mestrado reconhecido pelo MEC em 

Instituição de Ensino Superior entre janeiro de 2007 e setembro de 2009; 

d) Não esteja matriculado em curso de Doutorado. 

5.5. JOVEM PESQUISADOR DE DOUTORADO 

5.5.1. Poderá concorrer a esta categoria o pesquisador que: 

a) Tenha, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos de idade até 20/10/2009; 

b) Tenha por objeto de estudo no curso de Doutorado o tema álcool e/ou outras drogas; 

c) Esteja matriculado ou tenha concluído curso de Doutorado reconhecido pelo MEC em 

Instituição de Ensino Superior entre janeiro de 2007 e setembro de 2009; 

5.6. PESQUISADOR SÊNIOR 

5.6.1. Poderá concorrer nesta modalidade o pesquisador que: 

a) Tenha mais de 40 anos de idade; 

b) Concluiu o Doutorado há, no mínimo, cinco anos;   

c) Não esteja realizando estágio de Pós-doutorado 

d) Contribuiu de maneira significativa para a produção de conhecimento sobre o tema álcool 

e/ou outras drogas e para a formação de pesquisadores e recursos humanos nesta área, em 

diferentes níveis.  

 

6. A PREMIAÇÃO 

6.1. Os prêmios em dinheiro terão valor global de R$ 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais) e serão 

financiados com recursos provenientes do Termo de Convênio entre a Secretaria Nacional de 
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Políticas sobre Drogas – SENAD e o Instituto da Droga e da Toxicodependência - IDT - de 

Portugal. 

6.2. A premiação será feita por meio de: 

6.2.1. Importância em dinheiro equivalente a: 

a. Novo Talento de Iniciação Científica  R$ 1.000,00 – Um mil reais 

b. Dissertação de Mestrado   R$ 3.000,00 – Três mil reais 

c. Tese de Doutorado    R$ 4.000,00 – Quatro mil reais 

d. Jovem Pesquisador de Mestrado  R$ 3.000,00 – Três mil reais 

e. Jovem Pesquisador de Doutorado  R$ 4.000,00 – Quatro mil reais 

f. Pesquisador Sênior    R$ 8.000,00 – Oito mil reais 

6.2.2. Certificado de Reconhecimento pela premiação emitido pela SENAD; 

6.2.3. Passagens aéreas (da cidade de origem do premiado para a cidade de Salvador/BA e de 

retorno à cidade de origem) para o pesquisador premiado, em horário compatível com o início e 

o término do evento de premiação; 

6.2.4. Diárias para o período necessário à participação no evento de premiação, que ocorrerá 

entre os dias 25, 26 e 27 de Novembro de 2009, em Salvador/BA. 

6.3. O pesquisador vencedor de cada modalidade deverá apresentar seu trabalho científico 

(Resumo Expandido, Dissertação ou Tese) no evento de premiação, salvo em ocasiões 

devidamente justificadas, sob consentimento expresso da Comissão Especial de Licitação. 

 

7. DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

7.1. Para todas as Modalidades, a inscrição deverá ser feita até o dia 20/10/2009. 

7.2.O envio de toda a documentação exigida para a modalidade escolhida pelo candidato deverá 

ser feito em um único envelope, exclusivamente via SEDEX, por meio de da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para a AAPeFaTo, no seguinte endereço:  

 

EDITAL N° 002/2009  

PREMIAÇÃO DE PESQUISADORES E TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Núcleo de Apoio à Pesquisa. Prédio Anexo 1 – UFCSPA.                        

Rua Sarmento Leite, nº245, sala 206. CEP: 90050-170. Porto Alegre/RS. Brasil. 

MODALIDADE: ______Escrever o nome da modalidade a qual concorrerá _____ 
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7.3.O envelope deverá conter os seguintes documentos impressos: 

a) Ficha de Inscrição do Edital N° 002/2009 para Premiação de Pesquisadores e Trabalhos 

Científicos (ANEXO I), devidamente preenchida e assinada; 

b) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) do Currículo na Plataforma 

Lattes – com data de atualização não inferior a 01 de junho de 2009; 

c) Os documentos exigidos para a modalidade escolhida pelo candidato para concorrer ao 

prêmio, de acordo com as exigências contidas nos itens 7.3.1 a 7.3.6 deste Edital. 

7.3.1. NOVO TALENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

a) Declaração original assinada pelo professor orientador da atividade de Iniciação 

Científica a qual está vinculado o trabalho a ser apresentado, conforme ANEXO II deste 

Edital (não serão aceitas cópias); 

b) Comprovante original de matrícula do candidato na Instituição de Ensino Superior (não 

serão aceitas cópias); 

c) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) do RESUMO EXPANDIDO 

DO TRABALHO CIENTÍFICO ORIUNDO DE ATIVIDADES DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA SOBRE ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS, concluído entre o período 

de janeiro de 2007 e setembro de 2009, desenvolvido pelo pesquisador, de acordo com as 

normas constantes no ANEXO III deste edital com, no máximo, 5 mil caracteres 

(incluindo-se os espaços);  

d) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) do MEMORIAL DA 

CARREIRA CIENTÍFICA DO PESQUISADOR com o relato de sua trajetória científica 

sobre o tema álcool e/ou outras drogas até a data de inscrição neste Edital com, no 

máximo, 5 mil caracteres (incluindo-se os espaços), de acordo com o ANEXO IV deste 

Edital. 

7.3.2. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

a) Cópia autenticada em cartório de registros públicos do Diploma de Mestrado reconhecido 

pelo MEC emitido por Instituição de Ensino Superior. Tratando-se de grau obtido em 

instituição estrangeira, cópia autenticada do comprovante de revalidação ou 

reconhecimento do respectivo diploma, emitido pela Capes/MEC. 

b) Cópia autenticada em cartório de registros públicos da Ata de Aprovação da Dissertação 

de Mestrado por banca examinadora ou do Certificado de Conclusão do Curso de 

Mestrado reconhecido pelo MEC de Instituição de Ensino Superior, para os alunos que 
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ainda não dispõem do Diploma de Mestrado. Tratando-se de grau obtido em instituição 

estrangeira, cópia autenticada do comprovante de revalidação ou reconhecimento do 

respectivo diploma, emitido pela Capes/MEC. 

c) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) da DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO sobre álcool e/ou outras drogas aprovada por banca examinadora da 

Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC; 

7.3.3. TESE DE DOUTORADO 

a) Cópia autenticada em cartório de registros públicos do Diploma de Doutorado 

reconhecido pelo MEC emitido por Instituição de Ensino Superior. Tratando-se de grau 

obtido em instituição estrangeira, cópia autenticada do comprovante de revalidação ou 

reconhecimento do respectivo diploma, emitido pela Capes/MEC. 

b) Cópia autenticada em cartório de registros públicos da Ata de Aprovação da Tese de 

Doutorado por banca examinadora ou do Certificado de Conclusão do Curso de 

Doutorado reconhecido pelo MEC da Instituição de Ensino Superior para os alunos que 

ainda não dispõem do Diploma de Doutorado. Tratando-se de grau obtido em instituição 

estrangeira, cópia autenticada do comprovante de revalidação ou reconhecimento do 

respectivo diploma, emitido pela Capes/MEC. 

c) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) da TESE DE DOUTORADO 

sobre álcool e/ou outras drogas aprovada por banca examinadora da Instituição de Ensino 

Superior; 

7.3.4. JOVEM PESQUISADOR DE MESTRADO 

a) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) do RESUMO EXPANDIDO 

DO TRABALHO CIENTÍFICO ORIUNDO DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE 

ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS, concluído entre janeiro de 2007 e setembro de 2009, 

desenvolvido pelo pesquisador, de acordo com as normas constantes no ANEXO III deste 

edital, com, no máximo, 5 mil  caracteres (incluindo-se os espaços); 

b) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) do MEMORIAL DA 

CARREIRA CIENTÍFICA DO PESQUISADOR com o relato de sua trajetória científica 

sobre o tema álcool e/ou outras drogas até a data de inscrição neste Edital com, no máximo, 5 

mil  caracteres (incluindo-se os espaços), de acordo com o ANEXO IV deste Edital. 

c) Declaração original assinada pelo responsável pelo Departamento ou Instituto ao qual o 

projeto de pesquisa está vinculado, afirmando que o mesmo foi concluído conforme os 
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resultados apresentados no RESUMO EXPANDIDO, de acordo com as normas constantes no 

ANEXO V deste edital (não serão aceitas cópias); 

7.3.5. JOVEM PESQUISADOR DE DOUTORADO 

a) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) do RESUMO EXPANDIDO 

DO TRABALHO CIENTÍFICO ORIUNDO DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE 

ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS, concluído entre janeiro de 2007 e setembro de 2009, 

desenvolvido pelo pesquisador, de acordo com as normas constantes no ANEXO III deste 

edital, com, no máximo, 5 mil  caracteres (incluindo-se os espaços); 

b) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) do MEMORIAL DA 

CARREIRA CIENTÍFICA DO PESQUISADOR com o relato de sua trajetória científica 

sobre o tema álcool e/ou outras drogas até a data de inscrição neste Edital com, no máximo, 5 

mil  caracteres (incluindo-se os espaços), de acordo com o ANEXO IV deste Edital. 

c) Declaração original assinada pelo responsável pelo Departamento ou Instituto ao qual o 

projeto de pesquisa está vinculado, afirmando que o mesmo foi concluído conforme os 

resultados apresentados no RESUMO EXPANDIDO, de acordo com as normas constantes no 

ANEXO V deste edital (não serão aceitas cópias); 

7.3.6. PESQUISADOR SÊNIOR 

a) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) do RESUMO EXPANDIDO 

DO TRABALHO CIENTÍFICO ORIUNDO DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE 

ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS, desenvolvido pelo pesquisador, de acordo com as 

normas constantes no ANEXO III deste edital, com, no máximo, 5 mil  caracteres (incluindo-

se os espaços); 

b) Uma cópia em papel e uma cópia em formato digital (CD) do MEMORIAL DA 

CARREIRA CIENTÍFICA DO PESQUISADOR com o relato de sua trajetória científica 

sobre o tema álcool e/ou outras drogas até a data de inscrição neste Edital com, no máximo, 

10 mil caracteres (incluindo-se os espaços), de acordo com o ANEXO IV deste Edital. 

7.4.  Os trabalhos científicos (Resumo expandido, Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado) 

poderão ser escritos em língua portuguesa ou inglesa. Os restantes documentos deverão 

obrigatoriamente ser escritos em língua portuguesa. 

7.5. Os envelopes encaminhados com documentos incompletos ou incorretos, com ausência de 

qualquer dos documentos exigidos para a modalidade escolhida, bem como com a data de 
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postagem posterior à estabelecida no item 7.1 deste Edital, implicarão na automática 

desclassificação do candidato neste processo seletivo.  

7.6. Cada candidato poderá inscrever-se somente para uma modalidade dentre as previstas neste 

Edital. 

7.7. A inscrição, por um mesmo candidato, de dois ou mais trabalhos científicos, ou em duas ou 

mais modalidades previstas neste edital, implicará na automática desclassificação do candidato 

em todas as modalidades deste processo seletivo. 

 

8. DO JULGAMENTO 

8.1 A Comissão Julgadora dos trabalhos apresentados para este processo seletivo será composta 

pelos membros do Conselho Técnico Científico da Rede de Pesquisa sobre Drogas e, se 

necessário, por outros pesquisadores oriundos da comunidade científica, indicados pelo 

respectivo Conselho e referendados pela SENAD. 

8.2 Os membros da Comissão Julgadora avaliarão os trabalhos até 30 de outubro de 2009, de 

acordo com os critérios estabelecidos para cada Modalidade no item 9 a seguir. 

8.3 A Comissão Especial de Licitação, após a análise e julgamento dos trabalhos apresentados, 

estabelecerá a ordem de classificação dos candidatos. 

8.4 O Resultado será anunciado pela Comissão Especial de Licitação até 03 de novembro de 

2009, no Diário Oficial da União e no endereço http://www.obid.senad.gov.br. 

 

9. CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

9.1.  NOVO TALENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

9.1.1. Critérios de análise para o RESUMO EXPANDIDO DO TRABALHO CIENTÍFICO 

ORIUNDO DE ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ÁLCOOL E/OU 

OUTRAS DROGAS da modalidade Novo Talento de Iniciação Científica: 

a) Consistência do Resumo Expandido: redação e coerência em relação à temática escolhida 

(álcool e/ou outras drogas); 

b) Qualidade do texto do Resumo Expandido quanto ao conteúdo e quanto à forma de 

apresentação; 

c) Referencial teórico atualizado do Resumo Expandido; 

d) Adequação da metodologia do Resumo Expandido; 

e) Inovação e originalidade do Resumo Expandido. 
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9.1.2. Critérios de análise do MEMORIAL DA CARREIRA CIENTÍFICA DO PESQUISADOR 

e análise do CURRÍCULO LATTES da modalidade Novo Talento de Iniciação Científica: 

a) Consistência do Memorial: descrição da escolha profissional e da formação; descrição das 

atividades e experiências acadêmicas, profissionais e científicas; descrição dos planos da 

carreira do pesquisador sobre o tema; 

b) Contribuições à produção científica sobre o tema: artigos científicos publicados; trabalhos 

apresentados em congressos; premiações recebidas; desenvolvimento de atividades de 

extensão universitária. 

9.2. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

9.2.1. Critérios de análise para a DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: 

a) Consistência da redação da Dissertação em relação à temática escolhida; 

b) Benefícios potenciais dos resultados do estudo para o avanço do conhecimento em 

relação à temática e à promoção de políticas públicas; 

c) Referencial teórico atualizado; 

d) Adequação da metodologia; 

e) Qualidade do resumo da Dissertação e do texto quanto ao conteúdo e quanto à forma de 

apresentação; 

f) Inovação e originalidade na abordagem do tema. 

9.3 TESE DE DOUTORADO 

9.3.1. Critérios de análise para a TESE DE DOUTORADO: 

a) Consistência da redação da Tese em relação à temática escolhida; 

b) Benefícios potenciais dos resultados do estudo para o avanço do conhecimento em 

relação à temática e à promoção de políticas públicas; 

c) Referencial teórico atualizado; 

d) Adequação da metodologia; 

e) Qualidade do resumo da Tese e do texto quanto ao conteúdo e quanto à forma de 

apresentação; 

f) Inovação e originalidade na abordagem do tema. 
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9.4. JOVEM PESQUISADOR DE MESTRADO E JOVEM PESQUISADOR DE 

DOUTORADO 

9.4.1. Critérios de análise do RESUMO EXPANDIDO DO TRABALHO CIENTÍFICO 

ORIUNDO DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS das 

modalidades Jovem Pesquisador de Mestrado e Jovem Pesquisador de Doutorado: 

a) Consistência do Resumo Expandido: redação e coerência em relação à temática escolhida; 

b) Qualidade do texto do Resumo Expandido quanto ao conteúdo e quanto à forma de 

apresentação.  

c) Referencial teórico atualizado do Resumo Expandido; 

d) Adequação da metodologia do Resumo Expandido; 

e) Inovação e originalidade do Resumo Expandido. 

9.4.2. Critérios de análise do MEMORIAL DA CARREIRA CIENTÍFICA DO PESQUISADOR 

e análise do CURRÍCULO LATTES das modalidades Jovem Pesquisador de Mestrado e Jovem 

Pesquisador de Doutorado: 

a) Artigos publicados sobre álcool e/ou outras drogas em revistas científicas indexadas; 

b) Livros publicados sobre a temática álcool e/ou outras drogas; 

c) Conferências/palestras sobre a temática álcool e/ou outras drogas; 

d) Premiação Científica de trabalhos referentes à temática álcool e/ou outras drogas; 

e) Desenvolvimento de pesquisa de caráter inovador sobre a temática álcool e/ou outras 

drogas; 

9.5. PESQUISADOR SÊNIOR 

9.5.1. Critérios de análise do RESUMO EXPANDIDO DO TRABALHO CIENTÍFICO 

ORIUNDO DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS da 

modalidade Pesquisador Sênior: 

a) Consistência do Resumo Expandido: redação e coerência em relação à temática escolhida 

(álcool e/ou outras drogas); 

b)  Qualidade do texto do Resumo Expandido quanto ao conteúdo e quanto à forma de 

apresentação; 

c)  Referencial teórico atualizado do Resumo Expandido; 

d)  Adequação da metodologia do Resumo Expandido; 

e)  Inovação e Originalidade do Resumo Expandido. 
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9.5.2. Critérios de análise do MEMORIAL DA CARREIRA CIENTÍFICA DO PESQUISADOR 

e análise do CURRÍCULO LATTES da modalidade Pesquisador Sênior: 

a) Número de artigos científicos sobre álcool e/ou outras drogas publicados em revistas 

indexadas nacionais; 

b)  Número de artigos científicos publicados em revistas indexadas internacionais; 

c)  Número de livros sobre álcool e/ou outras drogas publicados em português; 

d)  Número de livros sobre álcool e/ou outras drogas publicados em outro idioma; 

e) Número de capítulos de livros sobre álcool e/ou outras drogas publicados em português; 

f) Número de capítulos de livros sobre álcool e/ou outras drogas publicados em outro idioma; 

g) Número de orientações sobre álcool e/ou outras drogas de alunos de graduação; 

h) Número de orientações sobre álcool e/ou outras drogas de alunos de mestrado; 

i) Número de orientações sobre álcool e/ou outras drogas de alunos de doutorado; 

j) Número de orientações sobre álcool e/ou outras drogas de alunos de pós-doutorado; 

k)  Número de prêmios e láureas recebidos por trabalhos científicos sobre álcool e/ou outras 

drogas.  

9.6. A identificação dos pesquisadores e dos trabalhos enviados será ocultada, pela Comissão 

Especial de Licitação, antes da entrega aos membros da Comissão Julgadora, certificando-se da 

imparcialidade da avaliação. 

9.7. Os candidatos que apresentarem documentação exigida para este processo seletivo com 

qualquer irregularidade serão automaticamente desclassificados. Portanto, não terão seus 

Trabalhos Científicos e/ou Memoriais analisados. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A inscrição neste processo seletivo implica na concordância e aceitação, pelo candidato, de 

todas as cláusulas e condições do presente Edital. 

10.2. Todos os trabalhos apresentados devem estar de acordo com os pressupostos e objetivos da 

Política Nacional sobre Drogas – PNAD e da Política Nacional sobre o Álcool (disponíveis em 

http://www.obid.senad.gov.br). 

10.3. Os candidatos aos Prêmios, ao enviarem seus trabalhos científicos, autorizam 

expressamente a SENAD publicar os trabalhos inscritos, no todo, em parte ou em texto resumido, 

com a devida citação de autoria. 
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10.4. As situações não previstas neste Edital serão objeto de análise e deliberação da Comissão 

Especial de Licitação. 

10.5. Não será concedido à mesma pessoa ou trabalho acadêmico prêmio referente à mesma 

modalidade na qual tiver sido vencedor no Edital 01/2007. 

10.6. Os trabalhos e os documentos encaminhados pelos candidatos não serão devolvidos. 

10.7. Estão impedidos de concorrer aos prêmios previstos neste Edital: 

a) Funcionários e parentes de funcionários da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

– SENAD e da Associação de Amparo a Pesquisa em Farmacologia e Toxicologia – 

AAPeFaTTo; 

b) Os trabalhos resultantes de projetos financiados pela SENAD; 

c) Os pesquisadores que receberam recursos financeiros em forma de pagamento de bolsas 

e/ou salários para o desenvolvimento de projetos financiados pela SENAD. 

 

 

Porto Alegre/RS, 28 de setembro de 2009. 

 

 

 

MARILISE FRAGA DE SOUZA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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PREMIAÇÃO DE PESQUISADORES E TRABALHOS CIENTÍFICOS 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do pesquisador...................................................................................................................... 

CPF.............................................. E-mail...….................................................................................. 

Endereço:..........................................................................................................................................

Cidade...............................................................UF:..............telefone:............................................. 

Endereço do CV Lattes:.................................................................................................................. 

Formação Acadêmica: 

□Graduando   □Mestrando   □Doutorando   □Mestre   □Doutor   □Pós-Doutor 
 
2. DADOS INSTITUCIONAIS 

Instituição:........................................................................................................................................ 

Departamento:..................................................Laboratório/Unidade:.......................................... 

Endereço:..........................................................................................................................................

Cidade:....................................................................UF:............telefone:......................................... 

3. CATEGORIA PARA PREMIAÇÃO □ Novo Talento de Iniciação Científica □ Jovem Pesquisador de Mestrado  □ Dissertação de Mestrado  □ Jovem Pesquisador de Doutorado □ Tese de Doutorado   □ Pesquisador Sênior 
 

4. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO ENVIADO: 

Título:................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Nome do orientador:........................................................................................................................ 

Período de realização do trabalho:........./............ a ........./............. 

Tipo de trabalho: 
□ Resumo Expandido e Memorial da Carreira Científica do Pesquisador 
□ Dissertação de Mestrado □ Tese de Doutorado      

______________________________ 
Assinatura do candidato 

 

Número de inscrição:  
 
 

(não preencher) 
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PREMIAÇÃO DE PESQUISADORES E TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

 

 

ANEXO II  

DECLARAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR DA ATIVIDADE DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

 

 

Eu,....................................................................................................................., professor(a) 

do(a) ................................................................................................................................................1, 

do(a) .................................................................................................................................. 2 declaro 

que .................................................................................................................................3 realiza(ou) 

atividades de Iniciação Científica sob minha orientação, e que o Resumo Expandido do Trabalho  

Científico Oriundo de Atividades de Iniciação Científica sobre Álcool e/ou Outras Drogas 

........................................................................................................................................4 é resultado 

das atividades de pesquisa sobre desenvolvidas sob minha orientação. Declaro, ainda, estar ciente 

de sua inscrição neste processo seletivo.   

 

 

 

 

 

................................. , ........./......../...........  .........................................................................     

        Assinatura do professor orientador 

                                                
1 Nome da Unidade a qual o professor orientador está vinculado na Instituição de Ensino Superior. 
2 Nome da Instituição de Ensino Superior a qual o professor orientador e o candidato estão vinculados. 
3 Nome completo do candidato. 
4 Colocar o título do Resumo Expandido que o candidato está apresentando para este Edital 
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PREMIAÇÃO DE PESQUISADORES E TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

 

ANEXO III 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

1. O Resumo Expandido deverá conter os seguintes itens: 

I. Página Pré-Textual 

Título do Trabalho 

Autor 

Orientador  

Instituição de Vínculo  

Instituição onde se desenvolveu a pesquisa (endereço, telefone, e-mail) 

Palavras-Chave (até cinco) 

II. Páginas Textuais* 

Introdução (Justificativa e Referencial Teórico) 

Objetivos 

Material e Métodos/Metodologia 

Resultados da Pesquisa e Discussão 

Conclusões 

Referências Bibliográficas 

*O conteúdo disposto nas páginas textuais não poderão exceder 5.000 caracteres. 

 

2. Formatação do resumo expandido: 
Item Descrição 

Especificação da página A4 (29,7 cm x 21 cm) 

Fonte Times New Roman 

Corpo da fonte 12 

Margem superior 3 cm 

Margem inferior 2 cm 

Margem esquerda 3 cm 

Margem direita 2 cm 

Espaçamento entre linhas 1,5 



 
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA EM FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA 

 16

PREMIAÇÃO DE PESQUISADORES E TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

 

ANEXO IV 

MEMORIAL DA CARREIRA CIENTÍFICA DO PESQUISADOR 

 

1. OBJETIVO 

O Memorial tem por objetivo apresentar o relato da trajetória científica do pesquisador de forma 

circunstanciada. Deve conter, além dos dados objetivos, informações que contemplem as 

motivações pessoais e profissionais do seu projeto/encaminhamento científico, apontando as 

contribuições da premiação a que concorre para o seu desenvolvimento enquanto pesquisador na 

área de álcool e/ou outras drogas. 

 

2. ESTRUTURA 

O Memorial deve ser elaborado com base na seguinte estrutura: 

I. Página Pré-Textual 

A página pré-textual do Memorial deve ser composta dos seguintes elementos: 

1. Identificação do Candidato (nome, CPF, e-mail, endereço e telefones) 

2. Identificação da Instituição de Vínculo do Candidato 

3. Identificação da Instituição onde o candidato desenvolveu a pesquisa 

4. Modalidade do processo seletivo a qual o candidato concorre 

5. Data, local e assinatura 

 

II. Páginas Textuais 

As páginas textuais do Memorial não devem ultrapassar 10.000 caracteres para a modalidade 

Pesquisador Sênior e 5.000 para as demais modalidades (incluindo-se os espaços).  

Devem ser dedicadas à descrição de: 

a) Formação acadêmica e escolha profissional; 

b) Atividades e experiências acadêmicas, profissionais e científicas que julgar mais 

relevantes; 

c) Planos e perspectivas futuras para a carreira de pesquisador no contexto da vida 

pessoal e profissional. 
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O memorial deverá expressar, fundamentalmente: 

a) As evidências de significativa contribuição à produção científica na área de álcool e/ou 

outras drogas pelo pesquisador;  

b) Os pressupostos teóricos das ações e atividades desenvolvidas no contexto de pesquisas 

sobre álcool e/ou outras drogas; 

c) Como articulou a sua formação acadêmica e profissional com a inserção em pesquisa 

sobre álcool e/ou outras drogas; 

d) Os motivos pelos quais o pesquisador julga ser merecedor desse prêmio. 
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PREMIAÇÃO DE PESQUISADORES E TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO OU INSTITUTO AO 

QUAL O PROJETO DE PESQUISA ESTÁ VINCULADO 

 

 

Eu,................................................................................................................., responsável(a) 

pelo(a) ....................................................................................................................................1, do(a) 

......................................................................................................................................2 declaro que 

......................................................................................................3 realiza(ou) ................................4 

nesta Unidade, e que o Resumo Expandido do Trabalho  Científico Oriundo de Projeto de 

Pesquisa sobre Álcool e/ou Outras Drogas 

............................................................................................................................................................

...............................................................5 é resultado das atividades de pesquisa desenvolvidas 

nesta Unidade. Declaro, ainda, estar ciente de sua inscrição neste processo seletivo.   

 

 

 

 

 

................................. , ........./......../...........  ......................................................................... 

            Assinatura do responsável pela Unidade 

 

 

                                                
1 Nome da Unidade (Departamento, Instituto, etc.) pela qual é responsável na Instituição de Ensino Superior. 
2 Nome da Instituição de Ensino Superior a qual está vinculada a Unidade.  
3 Nome completo do candidato. 
4 Mestrado ou Doutorado. 
5 Título do resumo expandido apresentado neste processo seletivo. 
 
 


