A Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH)
Site: www.sbrash.org.br - email: premiacao@sbrash.org.br
Apresenta

EDITAL PRÊMIO NELSON VITIELLO DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS EM SEXUALIDADE HUMANA (SBRASH) –
TRABALHO CIENTÍFICO
O Prêmio Nelson Vitiello – Trabalho Científico é uma realização do XVIII Congresso
Brasileiro de Sexualidade Humana, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos em
Sexualidade Humana (SBRASH), visando o desenvolvimento e o incentivo à pesquisa na área de
Sexualidade, premiando os melhores trabalhos de pesquisas inéditos que trazem contribuições
em três áreas:
a) Clínica;
b) Educacional;
c) Sociocultural.
A Premiação ocorrerá durante o XVIII Congresso Brasileiro em Sexualidade Humana (XVIII
CBSH) a ser realizado no período de 15 a 17 de setembro de 2022,
Bourbon Curitiba Convention Hotel. Rua Cândido Lopes, 102 - Centro, Curitiba – PR.
Para participar, os interessados deverão:


estar inscritos no XVIII CBSH;



ter o trabalho indicado para concorrer à premiação através da comunicação para o email
premiacao@sbrash.org.br ;



enviar o trabalho completo para a Comissão de Premiação (premiacao@sbrash.org.br),
segundo as orientações desse Edital até dia 15 de agosto de 2022.

Histórico do Homenageado:
Nelson Vitiello, médico ginecologista, obstetra, educador, é autor de dezenas de livros e centenas de
artigos no campo da Sexologia. É pioneiro no estudo da sexualidade no Brasil e da inclusão da
atenção em saúde sexual nas áreas da saúde. Foi membro fundador da SBRASH, conquistou e
selecionou associados, agregando profissionais de medicina, psicologia e educação e ampliando a
visão social da sexualidade humana, dimensão importantíssima na vida das pessoas. Ainda na década
de 90, deu início a cursos de pós-graduação em educação sexual e em terapia sexual, com caráter
multidisciplinar em SP, uma parceria da FMABC/SBRASH, formando centenas de alunos e alunas de
todo o país. Organizou inúmeros congressos, criou e foi editor da Revista Brasileira de Sexualidade
Humana, órgão oficial de divulgação científica da SBRASH. Personalidade inteligente, bem humorada
e simples; nasceu em 1940 e nos deixou em 2002 com, apenas, 61 anos - grande mestre e referência
marcante na história da sexologia no Brasil e no Mundo. Para nós, da SBRASH, é uma honra poder
nomear o Prêmio para os melhores trabalhos científicos (oral, pôster ou vídeo) do XVIII CBSH, neste
ano de 2022 de Nelson Vitiello.
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1. TEMA
Serão aceitos trabalhos de pesquisa inéditos cujo tema desenvolvido apresentou resultados
significativos para a área da Sexualidade Humana. É necessário que o(a) candidato(a) indique
para o tema a área em que os resultados apresentaram maior contribuição, sendo elas: Clínica,
Educacional ou Sociocultural.
2. OBJETIVO
Este prêmio objetiva incentivar o desenvolvimento e o amadurecimento de pesquisas na área da
Sexualidade Humana no Brasil, ao estimular pelo reconhecimento de uma premiação, o resultado
de investigações científicas por uma visão crítica, inovadora e transdisciplinar, bem como,
aumentar o interesse de especialistas na área de Sexualidade Humana, engajados com as
transformações do mundo atual, além de, ao nomear o prêmio, resgatar personagens de
reconhecido valor que tiveram ações memoráveis na sua trajetória para área de Sexualidade e na
SBRASH.
3. CATEGORIAS
O Prêmio Nelson Vitiello – Trabalho Científico será atribuído a três áreas distintas. O(A)
candidato(a) deverá obrigatoriamente manifestar o interesse em concorrer à premiação de seu
trabalho para apresentação Oral ou Pôster pela Comissão Científica do XVII CBSH. As categorias
previstas para esse edital são:
a) Área Clínica: estudos e projetos que investigaram contribuições destinadas em aplicações
Clínicas;
b) Área Educacional: estudos e projetos na área de Educação em Sexualidade e Gênero;
c) Área Sociocultural: estudos e projetos nas áreas social, cultural e antropológica que
contemplem a temática da Sexualidade.
4. DA ABRANGÊNCIA
O Prêmio Nelson Vitiello – Trabalho Científico tem abrangência nacional e selecionará os
melhores trabalhos que versem sobre Sexualidade Humana, bem como realizará a premiação nas
categorias acima descritas.
5. DA HABILITAÇÃO
5.1. Estarão habilitados a concorrer ao Prêmio Nelson Vitiello, os participantes inscritos no XVIII
CBSH, que enviarem o trabalho completo, seguindo as normas desse Edital.
5.2. Não há distinção quanto à formação do concorrente, podendo ser: Estudantes regularmente
matriculados em cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado, assim como
Profissionais, Especialistas, Mestres e Doutores.
5.3. Cada candidato(a) poderá concorrer somente com um trabalho e em apenas uma categoria.
Entretanto, serão aceitos trabalhos em coautoria, desde que a autoria principal esteja especificada
no trabalho.
5.4. O trabalho completo em manuscrito deverá ser inédito, ou seja, resultados e discussões que
não foram publicados em quaisquer publicações científicas, como periódicos, revistas, anais de
congressos, livros de resumos, entre outros.
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5.5. Não poderão habilitar-se ao Prêmio Nelson Vitiello – Trabalho Científico, os membros da
Diretoria da SBRASH ou integrantes da Comissão de Premiação, assim como membros de suas
famílias - cônjuge, irmãos, descendentes e ascendentes em primeiro (1º) grau. Os membros da
Comissão de Premiação que tiveram orientado candidatos habilitados estarão impedidos de
avaliar os manuscritos por eles orientados.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. Para inscrever-se no Prêmio Nelson Vitiello, o(a) candidato(a), além de se inscrever no XVIII
CBSH, deve manifestar interesse em concorrer ao prêmio, atendo-se aos requisitos descritos
neste Edital que ficará disponível no site oficial do XVIII CBSH, conforme Cláusula 10 deste Edital.
6.2. O artigo científico completo deve ser enviado para o e-mail premiacao@sbrash.org.br, até às
23h59min do dia 15 de agosto de 2022, como estabelecido a seguir:
a) O trabalho completo inscrito, obrigatoriamente inédito, deverá estar redigido no formato de
artigo científico segundo as normas de publicação da Revista Brasileira de Sexualidade
Humana (RBSH). As normas se encontram no site da RBSH (https://revista.sbrash.org.br).
O formato eletrônico deverá ser em extensão Portable Document Format (PDF), sem
identificação do(s) autor(es) e menções de origem institucional. Deverá conter apenas o
título e as orientações em relação ao formato prevista no item 7 deste Edital.
b) Folha de rosto em separado do arquivo anterior em formato PDF, com os dados de
identificação: Nome, titulação, profissão, endereço, telefone e endereço eletrônico do(s)
autor(es) do manuscrito. No parágrafo abaixo, colocar as seguintes informações: a
indicação do trabalho inscrito para premiação, categoria a qual concorre, nome do
candidato(a) principal/coautor(es) e título do artigo científico.
6.3. Somente será considerado inscrito para a premiação, o(a) candidato(a) que receber "um email de confirmação", estando de acordo com todas as normas de inscrição, do recebimento do
trabalho até o último dia do encerramento do prazo de recebimento, 15 de agosto de 2022. Caso
a confirmação não tenha sido recebida, o candidato(a) deverá entrar em contato com Elaine
Abramides - eabramides@gmail.com e congresso@sbrash.org.br. Plantão (14) 99757-7711 WhatsApp e telefone.
6.4. Os autores dos manuscritos vencedores cederão seus direitos autorais, sem qualquer ônus à
SBRASH, com o objetivo da publicação do manuscrito em formato de artigo científico na Revista
Brasileira de Sexualidade Humana (RBSH).
6.5. Todos os trabalhos premiados serão publicados na Revista Brasileira de Sexualidade
Humana (RBSH).
6.6. Somente serão avaliados os manuscritos inscritos que estiverem em estrita conformidade
com as normas estabelecidas neste Edital.
6.7. Não serão aceitas inscrições que não estejam em conformidade com este Edital, nem fora
dos prazos aqui estabelecido.
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Além das formatações exigidas na Cláusula 6 sobre a Inscrição no concurso, através do email
premiacao@sbrash.org.br, o manuscrito deve seguir as normas da Revista Brasileira de
Sexualidade Humana (RBSH) para Trabalhos de Pesquisa, consultando o site da RBSH
(https://revista.sbrash.org.br).
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8. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
8.1. Somente serão avaliados os manuscritos que contenham o trabalho de pesquisa na integra
que cumpriram as regras constantes neste Edital. Aqueles que não atingiram essa pré-condição
serão informados antes do encerramento do prazo de recebimento, dia 15 de agosto de 2022.
8.2. Os trabalhos completos recebidos de cada categoria indicada pelo candidato(a): clínica,
educacional ou sociocultural, até às 23h59min do dia 15 de agosto de 2022, serão encaminhados
para a Comissão de Premiação que os avaliará e classificá-los-á;
8.3. A avaliação dos trabalhos científicos pela Comissão de Premiação será independente da
indicação do mesmo trabalho para a apresentação - seja oral, seja pôster - durante o XVIII CBSH.
8.4. Para a classificação dos trabalhos, a Comissão de Premiação do XVIII CBSH usará os
seguintes critérios de pontuação estabelecidos pela Comissão de Premiação:
a) Relação com a área temática Sexualidade Humana:
AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

Total

2

Parcial

1

Ausente

0

b) Qualidade e desenvoltura da argumentação:
AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

Convincente

2

Parcial

1

Fraca

0

c) Originalidade e pertinência da análise:
AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

Original e pertinente

2

Somente um dos dois

1

Nenhum

0

d) Atualidade, Clareza, Concisão e Correção linguística:
AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

Todos os itens

2

Somente 2 ou 3 itens

1

Um ou nenhum

0

e) Quanto à metodologia do trabalho qualitativo ou quantitativo:
AVALIAÇÃO
Correto

PONTUAÇÃO
2
4

Parcial

1

Inadequado

0

8.5. Os trabalhos receberão no máximo 10 pontos e serão classificados de acordo com o número
de pontos. Na ocorrência de mesma pontuação, o desempate dar-se-á pelos seguintes critérios:
1- pelo trabalho com maior número de pontos 2 recebidos. E se mantiver o empate;
2- pelo menor número de ausência de pontuação ou de 0.
8.6. Os membros da comissão de premiação avaliarão os trabalhos até o dia 20 de agosto de
2022 e enviarão as avaliações para a presidente da Comissão do Prêmio Nelson Vitiello, através
do email premiacao@sbrash.org.br.
8.7. A presidente da comissão do prêmio fará uma lista classificatória descendente das notas
obtidas, em cada categoria, classificando no máximo 05 (cinco) concorrentes em cada categoria.
8.8. Os vencedores do prêmio serão os primeiros colocados de cada categoria, portanto serão
entregues 03 prêmios, um em cada categoria: a) Clínica; b) Educacional; e, c) Sociocultural.
8.9. Caso a Comissão de Premiação avalie que os manuscritos não atinjam qualidade para
recebimento de premiação, a SBRASH se reserva ao direito de não premiar quaisquer das
colocações nessa categoria, ou fazê-la em apenas uma ou duas categorias.
9. DA PREMIAÇÃO
9.1. A revelação dos primeiros lugares de cada categoria só será feita na Cerimônia de entrega
dos prêmios.
9.2. Para fazer jus ao prêmio, mesmo ciente de que o trabalho já foi classificado e que a
apresentação não alterará a nota classificatória, é obrigatória a presença de pelo menos 01 autor
do trabalho, durante a apresentação oral ou pôster, na sessão pré-determinada durante o
congresso.
9.2. Também é obrigatória, a presença de pelo menos 01 (um) autor de cada trabalho
classificado, na cerimônia de entrega dos prêmios, quando será nomeado os vencedores de cada
categoria. Na sua impossibilidade, o autor deve preparar uma carta assinada para a Presidente da
Comissão de Premiação, justificando a sua ausência na Cerimônia de Premiação e nomeando um
representante para receber o prêmio. Será uma entrega formal e este representante não terá
direito aos 5 (cinco) minutos para leitura do resumo e para os agradecimentos.
9.3. Os manuscritos vencedores do Prêmio Nelson Vitiello – Trabalho Científico nas categorias
acima referidas receberão os seguintes prêmios, nos moldes que seguem:
a) Certificado de Premiação pela SBRASH para o autor principal e coautores;
b) Publicação do manuscrito em formato de Artigo de Pesquisa na RBSH, segundo cronograma
de publicações estabelecido pelo Conselho Editorial da Revista Brasileira de Sexualidade
Humana;
c) Uma (1) placa de comemorativa, sendo entregue na Cerimônia de Encerramento do XVII
CBSH.
10. DA DIVULGAÇÃO
Este Edital será amplamente divulgado junto aos associados da SBRASH, entidades e sociedades
relacionadas à área da Sexualidade, nos estabelecimentos de ensino, pesquisa e extensão
acadêmica do país, e através do site oficial do XVII CGSH (www.sbrash.org.br/cbsh).
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11. DA COMISSÃO DE PREMIAÇÃO
11.1. A seleção dos artigos científicos vencedores será realizada pela Comissão de Premiação,
presidida pela Diretora da SBRASH, Dra. Tereza Cristina Fagundes e Ms. Mariana Braga,
composta por membros da SBRASH e convidados de reconhecimento valor acadêmico nas áreas
clínica, educação e social, designada pela SBRASH, a saber:
Área Clínica
AVALIADOR(A)

ESTADO

FORMAÇÃO

01

Ana Canosa

São Paulo

Psicóloga. Terapeuta Sexual.

02

Arnaldo Barbieri

São Paulo

Médico. Mestre em Psiquiatria

03

Zenilce Bruno

Ceará

Psicóloga

Área Educacional
AVALIADORA

ESTADO

FORMAÇÃO

Bahia

Pedagoga. Doutora em Educação

01

Tereza Cristina Fagundes

02

Mariana Braga

Distrito Federal

Psicóloga. Mestra em Educação

03

Yeda Portela

Rio de Janeiro

Psicóloga. Doutora em Educação

Área Sociocultural
AVALIADOR(A)

ESTADO

FORMAÇÃO

Rio de Janeiro

Psicóloga. Mestra em Sexologia

01

Sheila Reis

02

Hugues Ribeiro

São Paulo

Doutor em Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano- USP

03

Márcio Schiavo

Rio de Janeiro

Prof. L. D. em Comunicação Social.

11.2. As decisões da Comissão de Premiação não serão suscetíveis de impugnações e/ou
recursos, exceto nos casos em que ficar comprovado que o trabalho científico premiado tenha
infligido quaisquer das regras estabelecidas neste edital ou restar comprovado que o trabalho foi
objeto de fraude ou cópia de outro trabalho já existente.
11.3. Os membros da Comissão de Premiação abster-se-ão do julgamento de artigos científicos
provenientes de teses, dissertações ou monografias realizadas sob sua orientação.
11.4. A Comissão de Premiação terá competência para decidir sobre os casos omissos.
12. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E APRESENTAÇÃO ORAL
12.1. As notas dos 5 (cinco) melhores classificados de cada categoria serão colocadas no site do
congresso, após o dia 30 de setembro de 2022, posteriormente ao seu término, para ciência dos
mesmos.
12.2. Os candidatos vencedores serão anunciados na ordem das três áreas: Sexologia Clínica,
Educacional e Sociocultural, momento este em que lerão o resumo de seu trabalho - o mesmo
apresentado no corpo do trabalho científico enviado para a premiação - e, em seguida, farão os
agradecimentos.
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12.3. A solenidade ocorrerá antecedendo a Cerimônia de Encerramento do XVIII CBSH, no dia 17
de setembro de 2022. Devido ao cerimonial, o tempo da apresentação oral de cada candidato
vencedor será de 05 (cinco) minutos, não podendo exceder o tempo devido ao protocolo
cerimonial.
12.4. Neste mesmo dia, os prêmios serão entregues. Por esta razão, deixa-se registrado que é
obrigatória a presença dos premiados – vencedores ou seus representantes na cerimônia
magistral para recebimento do certificado, da placa e das devidas homenagens.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 A cessão de direitos autorais manuscritos vencedores não implicará em transferência de
responsabilidade civil ou criminal ou trabalhista ou qualquer outra responsabilidade amparada em
lei para a mesma, em caso de o(s) seu(s) autor(es) ter(em) infringido alguma norma para
elaboração do manuscrito.
13.1.1. Caso seja imputada alguma responsabilidade à SBRASH, o autor do manuscrito eximirá a
SBRASH de toda a responsabilidade, cabendo a SBRASH ação de regresso caso tenha sofrido
algum prejuízo.
Curitiba, 15 de maio de 2022.

Sheila Reis

Marina Beduschi Santos

Presidente da SBRASH

Presidente do XVIII CBSH’

Tereza Cristina P. C. Fagundes

Mariana Braga

Coordenadora de Premiação de Trabalhos
Científicos Pôster/Oral

Coordenadora de Premiação de Trabalhos
Científicos Pôster/Oral
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