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

EDITAL PRÊMIO ARAGUARI CHALAR DA SILVA DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS EM SEXUALIDADE HUMANA
(SBRASH)

O Prêmio Araguari Chalar da Silva é uma realização da Sociedade Brasileira
de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH), visando o desenvolvimento e
ao 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 XVI Congresso Brasileiro em Sexualidade
Humana(XVI CBSH) a ser realizado no período de 18 a 20 de outubro de
2017, no Anfiteatro Otávio Tisselli Filho do Instituto Agronômico (IAC), em
Campinas, SP. O evento é uma promoção da SBRASH. Para participar, os
interessados deverão:





estar inscritos no XVI CBSH;
ter o trabalho indicado para concorrer à premiação através da
comunicação para o email premiacao@sbrash.org.br ;
ter o trabalho aprovado pela Comissão Científica do XVI CBSH,
independente do formato de apresentação, seja ela oral, seja ela pôster;
enviar o trabalho completo para a Comissão de Premiação
(premiacao@sbrash.org.br), segundo as orientações desse Edital até
dia 15 de setembro de 2017.

Histórico do homenageado:
Araguari Chalar da Silva titulou-se como Psicólogo pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Mestre em Psicologia pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e Doutor em Educação pelo Institute for Advanced Study of Sexuality –
São Francisco, EUA. Nasceu em 1947 no Uruguai, veio para o Rio de Janeiro
aos três anos e naturalizou-se brasileiro. Em 1980, desenvolveu um projeto
pioneiro de implantação da disciplina eletiva Psicologia da Sexualidade no
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curso de formação de Psicólogos da Universidade Gama Filho – Rio de
Janeiro. Em 1986, estruturou o primeiro Curso de Pós Graduação Lato Sensu
específico em Sexualidade Humana nesta mesma Instituição e, como
sequência natural, em 1993, o Curso Multidisciplinar de Mestrado em Sexologia
– pioneiro no Brasil. Em relação à Sociedade Brasileira de Estudos em
Sexualidade Humana (SBRASH), após ter participado como membro não
ginecologista da Comissão Nacional de Sexologia da Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), ele e outros
profissionais estruturaram a criação de uma Sociedade interdisciplinar,
específica para congregar profissionais que atuam na área da Sexualidade,
sendo uma das figuras principais para a fundação da SBRASH. Casado com a
Psicóloga Dra. Maria do Carmo de Andrade Silva, batalharam juntos em suas
vidas docente e profissional para o desenvolvimento da área de estudos e
pesquisas em Sexualidade no Brasil. Faleceu em 1994, deixando saudades
aos que o conheceram como amigo, colega e professor.

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 qual foi a área que os
resultados apresentaram maior contribuição, sendo elas: Clínica,
Educacional ou Sociocultural.

2. OBJETIVO
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. Ademais, resgatar personagens de
reconhecido valor que tiveram ações memoráveis na sua trajetória para
área de Sexualidade e na SBRASH.

3. CATEGORIAS
O Prêmio Araguari Chalar da Silva será atribuído em três áreas distintas.
O(A) candidato(a) deverá obrigatoriamente manifestar o interesse em
concorrer à premiação de seu trabalho para apresentação Oral ou Pôster
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pela Comissão Científica do XVI 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 na área social e antropológica
que contemplem a temática da Sexualidade.

4. DA ABRANGÊNCIA
O Prêmio Araguari Chalar da Silva 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
Estarão habilitados a concorrer ao Prêmio Araguari Chalar da Silva, os
participantes inscritos no XVI CBSH, ter um trabalho completo submetido e
aprovado para apresentação Oral ou Pôster pela Comissão Científica
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.
Cada candidato(a) poderá concorrer somente com um trabalho em apenas
uma categoria. Entretanto, será aceito trabalhos em coautoria, desde que
esteja especificada no trabalho a autoria principal. O autor principal deverá
estar inscrito no XVI CBSH.
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.
Não poderão habilitar-se ao Prêmio Araguari da Chalar Silva 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.
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6. DAS INSCRIÇÕES
Para inscrever-se no Prêmio Araguari Chalar da Silva, o(a) candidato(a),
além de se inscrever no XVI CBSH, deve manifestar interesse em
concorrer ao prêmio, se atendo aos requisitos descritos neste Edital. O
artigo científico completo deve ser enviado para o e-mail
premiacao@sbrash.org.br, até às 23h59min do dia 15 de setembro de
2017, como a seguir estabelecido:
6.1. O trabalho escrito, obrigatoriamente inédito, deverá estar redigido no
formato de artigo científico segundo as normas de publicação da
Revista Brasileira de Sexualidade Humana (RBSH). 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.
6.2. 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. Ficha de inscrição, disponível no site do XVI CBSH,
www.cbsh.com.br/inscricoes.
6.4. O candidato receberá um e-mail de confirmação do recebimento do
trabalho até o último dia do encerramento do prazo de recebimento,
15 de setembro de 2017. Caso a confirmação não tenha sido
recebida, o canditato(a) deve entrar em contato pelo telefone +55
(21) 97030-0551.
6.5. 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).
6.6. Todos os trabalhos premiados serão publicados na Revista
Brasileira de Sexualidade Humana (RBSH).
6.7. Somente serão avaliados os manuscritos inscritos que estiverem em
estrita conformidade com as normas estabelecidas neste Edital.
6.8. Não serão aceitas inscrições que não estejam em conformidade com
este Edital, nem fora dos prazos aqui estabelecido.
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7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Além das formatações exigidas no item 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, especificadas no Anexo 1 deste Edital.

8. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
Posteriormente aprovado pela Comissão Científica do XVI CBSH,
independente do formato de apresentação, seja ela oral, seja ela pôster; o
manuscrito recebido será avaliado pela Comissão de Premiação de acordo
com a categoria indicada pelo candidato(a): clínica, educacional ou
sociocultural
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, 15 de setembro de 2017.
Os manuscritos serão avaliados e classificados segundo os critérios
estabelecidos pela Comissão de Premiação:
a)
b)
c)
d)
e)

Relação com a área temática Sexualidade Humana;
Qualidade e desenvoltura da argumentação;
Originalidade e pertinência da análise;
Clareza, concisão e correção linguística;
Nos casos de pesquisas experimentais ou de campo descrição
adequada da metodologia, resultados, discussão dos resultados
e/ou considerações finais.
f) Atualidade.

9. DA PREMIAÇÃO
Haverá 1 (um) classificado em cada categoria e a premiação contemplará
aqueles que ficarem em primeiro lugar em cada uma delas. Desta maneira,
três (3) manuscritos serão premiados, um em cada categoria: a) Clínica; b)
Educacional; e, c) Sociocultural.
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Os manuscritos vencedores do Prêmio Araguari Chalar da Silva 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 XVI 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 XVI Congresso Brasileiro em Sexualidade
Humana.

11. DA COMISSÃO DE PREMIAÇÃO
11.1
A seleção dos artigos científicos vencedores será realizada pela
Comissão de Premiação, composta por membros da SBRASH e
convidados de reconhecimento valor acadêmico nas áreas clínica,
educação e social, designada pela SBRASH, a saber:
Categoria Clínica:
Nº

NOME

ESTADO

FORMAÇÃO

01 Itor Finotelli Jr

SP

Psicólogo

02 Raquel Varaschin

PR

Psicóloga

03 Maria do Carmo Andrade Silva

RJ

Psicóloga

04 Jorge Serapião

RJ

Ginecologista/ Psicólogo

05 Mauro Luis Barbosa Júnior

RJ

Fisioterapeuta

06 Sandra Portela Rezende

GO

Ginecologista
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07 Lucia Alves S. Lara

SP

Ginecologista

ESTADO

FORMAÇÃO

01 Yeda Portela (Presidente da Comissão)

RJ

Psicóloga/ Educadora

02 Ana Canosa (Vice-Presidente da Comissão)

SP

Psicóloga/Educadora

03 Lina Wainberg

RS

Psicóloga

04 MariseJurberg

RJ

Psicóloga

05 Pedro Jurberg

RJ

Biólogo

06 Tereza Cristina Fagundes

BA

Educadora

ESTADO

FORMAÇÃO

01 Sheila Reis

RJ

Psicóloga

02 Marlon Mattedi

SC

Psicólogo

03 Marcio Schiavo

RJ

Comunicador

04 Iracema Teixeira

RJ

Psicóloga

05 Hugues C. de França Ribeiro

SP

Psicólogo

Categoria Educação:
Nº

NOME

Categoria Social:
Nº

NOME

11.2 As decisões da Comissão de Premiação não serão suscetíveis
de impugnações e/ou recursos.
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
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12.1 A lista dos 3 (três) vencedores por categoria será divulgada no site da
SBRASH até o dia 12 de outubro de 2017.
12.2 Os candidatos vencedores nas três áreas farão, obrigatoriamente, a
apresentação oral dos seus ensaios acadêmicos no dia 20 de outubro de 2017,
durante a realização do XVI Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana,
em horário a ser divulgado, sob pena de não recebimento da premiação
prevista neste Edital. O tempo da apresentação oral será de 15 (quinze)
minutos.
12.3 Neste mesmo dia, os prêmios serão entregues. Por esta razão, deixa-se
registrado que é obrigatória a presença dos premiados – vencedores na
cerimônia magistral para recebimento do certificado, da placa e as devidas
homenagens.

Campinas, 01 de agosto de 2017.

Yeda Portela
Presidente da Comissão de Premiação
do XVI CBSH

Itor Finotelli Jr.
Presidente do XVI CBSH
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ANEXO 1

O artigo científico deve seguir as seguintes normas de publicação da Revista Brasileira
de Sexualidade Humana (RBSH), como:

1. Formatação exigida para os ensaios:
(a) Tamanho do papel: A4;
(b) Tamanho do texto: máximo de 20 páginas (entre 21 mil a 28 mil caracteres),
incluindo notas de rodapé e referências bibliográficas;
(c) Margens: superior e inferior de 2,0 cm, esquerda e direita de 3,0cm;
(d) Alinhamento: justificado;
(e) Fonte: Times New Roman, normal, tamanho 12 para título, corpo de texto, citações
e sumário; tamanho 11 para citações com mais de 3 linhas; e tamanho 10 para notas
de rodapé (não utilizar notas de fim de página);
(f) Espaçamento entre linhas: 1,5;
(g) Destaques em itálico (não utilizar negrito e sublinhado);
(h) Citações: entre aspas e sem recuo para citações diretas de até 3 linhas; sem
aspas, espaçamento simples e com recuo de 4cm para citações diretas com mais de 3
linhas; estilo autor-data. Ex. (LEITE, 2012, p. 13). Pode usar nota de rodapé para
comentários e observações.

2. Ordenação do ensaio:
(a) Título do artigo em português, centralizado, em negrito e com fonte tamanho 12;
(b) Título do artigo em inglês, centralizado e com fonte 11;
(c) Resumo, em português, com até 250 palavras;
(d) Palavras-chave, em português (de 3 a 5), separadas entre si por ponto.
(e) Abstract em inglês (tradução do resumo);
(f) Keywords (tradução das palavras-chave;
(g) Introdução;
(h) Desenvolvimento;
(i) Conclusão;
(j) Referências bibliográficas.
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Para maiores esclarecimentos sobre citação e referências no sistema Autor, data,
acessar: http://www.sbrash.org.br/revista/instrucoes-aos-autores
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