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Prêmio Jovem Cirurgião  

Eugênio Américo Bueno Ferreira 

 

1. Introdução 

O Comitê Executivo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões elaborou o Planejamento 

Estratégico para o período de 2016 a 2019. No objetivo estratégico de número 6 

(Melhorar a Comunicação Externa e Interna) está previsto a elaboração do Projeto 90 

anos alusivo ao aniversário CBC em 2019.    Entre as ações comemorativas, está a 

implementação do Prêmio Jovem Cirurgião, que vai colaborar com o objetivo estratégico 

de número 4 (captar e fidelizar membros), caso seja concedido em caráter permanente. 

 

Conceitualmente, prêmio (do latim praemiu) é algo concedido a uma pessoa ou grupo de 

pessoas como reconhecimento da excelência em determinado campo ou por um 

relevante serviço prestado. Prêmios assumem frequentemente a forma de troféus, títulos, 

certificados, placas comemorativas, medalhas, distintivos, comendas, fitas e/ou outras 

formas de reconhecimento.  

 

2. Objetivo 

O Prêmio Jovem Cirurgião é uma iniciativa do Diretório Nacional do Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões, cujo objetivo é de aproximar, congregar e estimular os jovens iniciantes das 

especialidades cirúrgicas a participarem ativamente do CBC.  

 

3. Prêmio, Termos e Condições 

Art. 1º O prêmio “Eugênio Américo Bueno Ferreira” será outorgado ao Jovem Cirurgião 

que tenha participado e colaborado para o desenvolvimento do CBC.  

 

 

 



 

 

www.cbc.or.br Filiado à AMB 

Rua Visconde Silva, 52 – 3º andar – Botafogo – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 22271-092 

+55 (21) 2138-0650  

Art. 2º O Prêmio será oferecido pelo Diretório Nacional do Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões, nos anos de realização do Congresso Brasileiro de Cirurgia. 

 

§ Único Os prêmios serão:  

1º lugar  

 Certificado 

 Taxa de inscrição subsidiada pelo Diretório Nacional para o primeiro Congresso 

Brasileiro de Cirurgia imediatamente, subsequente ao pleito 

 Taxa de inscrição subsidiada pelo Diretório Nacional em um curso no primeiro 

Congresso Brasileiro de Cirurgia imediatamente subsequente ao pleito  

 Hospedagem subsidiada pelo Diretório Nacional durante o período do evento no  

primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia imediatamente subsequente ao pleito 

 Visita de uma semana em Serviço de Cirurgia Nacional (a definir) 

 

2º lugar  

 Certificado 

 Taxa de inscrição subsidiada pelo Diretório Nacional em um curso pré-congresso no 

primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia imediatamente subsequente ao pleito  

 Hospedagem subsidiada pelo Diretório Nacional durante o período do evento no 

primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia imediatamente  subsequente ao pleito 

 

Art. 3º Os prêmios serão destinados somente aos Membros ACBC (Adjunto) e TCBC 

(Titular) 

Art. 4º É necessário que o candidato complete no máximo 40 anos no ano de outorga do 

prêmio 

Art. 5º Os candidatos devem fazer sua inscrição no Diretório Nacional e posteriormente 

avaliados, analisando: número de publicações em revista indexada, participação em 

eventos CBC, atividades associativas, trabalhos voluntários, integração com 

universidades e escolas médicas. 

§ Único A candidatura recebida por um determinado ano será considerada apenas para 

esse ano e não será considerado para o ano seguinte. 
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Art. 6º As inscrições deverão ser realizadas através de solicitação por carta assinada pelo 

candidato. A entrega da carta e do currículo completo com certificados comprobatórios 

deverão ser exclusivamente por via eletrônica (email). 

Art. 7º O Diretório Nacional do CBC nomeará uma banca examinadora composta de três 

membros para a análise dos currículos, após o encerramento das inscrições.  

§ Único: A avaliação é de responsabilidade da Banca Examinadora. 

Art. 8º O período de inscrição deverá ser amplamente divulgado nos meios de 
comunicação do CBC. 

 

 

Inscrições (somente por email): de 19 de fevereiro de 2019 a 15 de março de 2019 

Email para envio: secretaria@cbc.org.br  

Julgamento: 16 de março de 2019   

Entrega do Prêmio: na Sessão Solene de novos Membros Titulares no Congresso  

Brasileiro de Cirurgia de 2019, em Brasília - DF. 

 

Sugestão de parâmetros para avaliação 

Titulações 
Número 

pontos 

TCBC 40 

ACBC 40 

Título especialista CBC 40 

Título especialista Sociedade conveniada 30 

Mestrado Acadêmico ou profissional 10 

Doutorado Acadêmico ou Profissional 20 

Livre-Docência 30 

Publicação na Revista do CBC, por estudo publicado 10 

Publicação na Revista de Relato de Caso do CBC, por caso 

publicado 
5 

Capítulos de livro: 2 pontos por capítulo máximo de 30 2 

Edição de Livro: 10 pontos por livro, máximo de 5 10 

Publicações em revistas nacionais indexadas, por estudo 

publicado 
5 

Publicações em revistas internacionais indexadas, por estudo 

publicado 
10 
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Atividade 

profissional 

Regional 

10 pontos 

Capítulo 

15 pontos 

Setorial 

20 pontos 

Nacional  

30 pontos 

Internacional  

40 pontos 

Diretor      

Membro 

diretoria 
     

Comissão 

permanente 
     

Comissão 

temporária 
     

Organização 

de evento 
     

Comissão 

científica de 

evento 

     

 

 

 

Participação 
Eventos 
CBC 

Regional 
10 pontos 

Capítulo 
15 pontos 

Setorial  
20 pontos 

Nacional 
30 pontos 

Internacional  
40 pontos 

Congresso, 

Reuniões 

como ouvinte 

     

Administrou 

palestras 

     

Membro de 

mesas e 

conferências 

     

  

 


