Sociedade Brasileira de Geofísica
Associação de Profissionais sem fins lucrativos, fundada em 1978.

Edital Prêmio SBGf de TCC/IC
Sociedade Brasileira de Geofísica
Secretaria de Relações Acadêmicas
A Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf) torna público o edital “Prêmio SBGf de TCC/IC” com o objetivo
de incentivar a formação de recursos humanos qualificados na área de Geofísica e premiar o melhor
trabalho entre essas duas modalidades que foram desenvolvidos nos Cursos de Graduação em
Geofísica.

1. Disposições Gerais
O Prêmio SBGf de Trabalho de Conclusão de Curso e Iniciação Científica é constituído da premiação de
melhor trabalho na área da Geofísica. Este Prêmio é outorgado de dois em dois anos, por ocasião do IX
Simpósio Brasileiro da Sociedade Brasileira de Geofísica. Será premiado apenas um trabalho dentre os
trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica em todo o País.
2. A Premiação consistirá em:
i. Certificado do Prêmio SBGf de melhor TCC/IC 2022.
ii. Inscrição para participação no IX Simpósio Brasileiro da Sociedade Brasileira de Geofísica;
iii. Inscrição em um minicurso do IX Simpósio Brasileiro da Sociedade Brasileira de Geofísica;
iv. Certificado da SBGf de melhor trabalho;
v. Artigo no Boletim da SBGf ou Convite para publicação do trabalho no Brazilian Journal of
Geophysics (BRJG);
vi. um livro publicado pela SBGf e com volumes disponíveis no seu acervo, a escolha do premiado.
3. Poderão se candidatar:
Estudantes dos cursos de graduação na área de Geofísica que estejam cursando ou tenham concluído a
graduação em Geofísica.
Os trabalhos inscritos deverão ter sido concluídos em no máximo dois anos a partir da data de início das
inscrições.
4. Da Inscrição
Para concorrer ao Prêmio SBGf de TCC/IC o trabalho deverá ter sido defendido no Brasil, mesmo em
casos de cotutela ou outras formas de dupla diplomação. O procedimento para a inscrição seguirá os
seguintes passos:
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I. Os candidatos deverão submeter o trabalho no formato pré-estabelecido para o IX Simpósio
Brasileiro da Sociedade Brasileira de Geofísica.
II. Os trabalhos submetidos serão avaliados para participação no Simpósio e receberão pontuação
de acordo com os critérios de avaliação do evento.
III. Uma seção técnica específica será criada no Simpósio com os trabalhos de conclusão de curso
e de iniciação científica (TCC/IC)
IV. A seção técnica TCC/IC será constituída dos trabalhos aprovados pelo comitê técnico do IX
SimBGf..
V. Os três trabalhos com melhor pontuação receberão um comunicado solicitando envio da
documentação abaixo.

•
•
•
•

TCC/ relatório final de IC no formato pdf.
Documento de comprovação de vínculo com o Curso de Graduação, ou caso o aluno já
tenha sido graduado a ata de colação de grau ou diploma.
Currículo Lattes.
Anuência do orientador principal.

Os trabalhos serão enviados a um comitê que irá escolher o melhor trabalho. A falta de qualquer
um dos documentos desclassifica o trabalho.
A inscrição para o Prêmio SBGf de TCC/IC ocorrerá durante a chamada de trabalhos do Simpósio cuja
data limite de submissão é 17 de maio de 2022 na seção específica que será determinada no site do
Simpósio. O Comitê de Avaliação do TCC/IC será indicado pela Diretoria da SBGf entre pesquisadores
da Academia e profissionais da área e constituído por, no mínimo, 03 (três) membros.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022.

Roberta Mary Vidotti
Presidente Sociedade Brasileira de Geofísica
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