Chamada para indicação de candidatos ao
Prêmio Prof. Leonardo Goldstein Jr., edição 2021
1. Apresentação
Em reunião realizada no dia 05/10/2018, o Conselho da ABCM instituiu o Prêmio Prof. Leonardo
Goldstein Jr., destinado a premiar docentes e pesquisadores por notáveis contribuições para o
desenvolvimento da engenharia e ciências mecânicas no Brasil.
O prêmio foi criado em memória do Prof. Leonardo Goldstein Jr., falecido em 28/01/2015, que se
aposentou como Professor Titular do Departamento de Engenharia Mecânica da UNICAMP e
serviu como Editor-Chefe do Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and
Engineering (1993 a 1999) e Presidente da ABCM (biênios 2002-2003 e 2004-2005). Em vida, o
Prof. Goldstein recebeu o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, da UNICAMP
(1998), o Prêmio Mérito ABCM (1999) e a Ordem Nacional do Mérito Científico, Classe de
Comendador, da Presidência da República (2004).
O Prêmio Prof. Leonardo Goldstein Jr. tem periodicidade bienal, sendo entregue em sessão solene
realizada durante o ABCM International Congress of Mechanical Engineering – COBEM.
O prêmio, conferido a um único laureado em cada edição, consiste de uma placa de homenagem e
cobertura dos custos financeiros para participação do laureado no COBEM, incluindo transporte
aéreo e terrestre, alimentação, hospedagem e taxa de inscrição no evento. O laureado proferirá a
Palestra Prof. Leonardo Goldstein Jr., que será incluída na programação oficial do evento, tratando
de tema de natureza técnico-científica de sua preferência, relacionado a sua atuação acadêmica. O
laureado também será convidado a submeter um artigo a ser publicado no Journal of the Brazilian
Society of Mechanical Sciences and Engineering, na modalidade open access, com os custos de
publicação cobertos pela ABCM.

2. Forma de indicação de candidatos ao prêmio
As indicações serão feitas nominalmente por membros da ABCM (individualmente ou em grupos)
à Diretoria da ABCM, mediante o encaminhamento dos seguintes documentos, por via eletrônica,
à Secretaria da Associação:
a) Carta de indicação, explicitando as justificativas para indicação do candidato, com ênfase
em suas contribuições para o desenvolvimento da engenharia e ciências mecânicas no
Brasil, em termos de conquistas científicas e/ou tecnológicas, formação de recursos
humanos, gestão científica, tecnológica e acadêmica, divulgação e popularização da
Ciência, e internacionalização da Ciência brasileira.
b) Currículo atualizado do candidato, de preferência em formato Lattes.

3. Forma de julgamento das candidaturas
As candidaturas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora a ser formada para cada edição do
prêmio, composta por:




Diretor Técnico-Científico da ABCM, que a presidirá;
Seis membros titulares, membros da ABCM, indicados pela Diretoria;
Cinco membros suplentes, membros da ABCM, indicados pela Diretoria.

Os membros titulares e suplentes serão escolhidos pela Diretoria com base em critérios de
senioridade e reconhecimento por seus méritos acadêmicos. Além disso, será priorizada a
participação de membros atuantes em diferentes subáreas da engenharia e ciências mecânicas e
oriundos de diferentes instituições de ensino superior e pesquisa brasileiras.
A Comissão Julgadora terá ainda a incumbência de indicar, dentre seus membros titulares, aquele
que presidirá a cerimônia de entrega do prêmio.
Para a edição de 2021, a Comissão Julgadora do prêmio será formada por:
Membros titulares







Prof. Anselmo Eduardo Diniz (UNICAMP)
Prof. Aristeu da Silveira Neto (UFU)
Prof. Edgar Nobuo Mamiya (UnB)
Prof. Domingos Alves Rade (ITA) - Presidente
Prof. Heraldo Silva da Costa Mattos (UFF)
Prof. José Viriato Coelho Vargas (UFPR)

Membros suplentes







Prof. Álisson Rocha Machado (UFPR)
Prof. Emilio Carlos Nelli Silva (USP)
Prof. Helcio Rangel Barreto Orlande (UFRJ)
Prof. João Luiz Filgueiras de Azevedo (DCTA)
Prof. José Roberto de França Arruda (UNICAMP)
Prof. Paulo César Philippi (PUC-PR)

4. Condições para candidatura
Poderão ser indicados docentes-pesquisadores vivos, ativos ou aposentados. É vedada a indicação
de membros da Diretoria da ABCM no exercício de seus mandatos no momento da indicação e de
membros da Comissão Julgadora do prêmio.

5. Datas e períodos
Para a edição 2021 do Prêmio Leonardo Goldstein Jr., são definidas as seguintes datas e períodos:






Início da divulgação da chamada: 10/07/2021
Período de inscrição: 11/07/2021 a 12/09/2021
Período de julgamento: 13/09/2021 a 18/09/2021
Divulgação do resultado do julgamento: 20/09/2021
Entrega do prêmio: durante o ABCM International Congress of Mechanical Engineering,
em Florianópolis, SC, de 22/11/2021 a 26/11/2021.

6. Condições adicionais
Não serão considerados recursos à decisão da Comissão Julgadora.
Situações não previstas na presente chamada serão examinadas pela Diretoria da ABCM, ouvida a
Comissão Julgadora do prêmio.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2021.
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