
 
 

 

 
 

ANEXO I 
Ficha Resumo 

 

Evento I Prêmio Nacional de Espeleologia - Michel Le Bret 

Idealização Centro Nacional de Pesquisa e Conservação das Cavernas (Cecav) em parceria com a Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE). 

Tema Gestão do Patrimônio Espeleológico. 

Lançamento  Lançamento no Canal do Cecav no Youtube, na data de 29/07/2021, às 16:00. 

Premiação Premiação no 36º Congresso Brasileiro de Espeleologia (CBE), na data de 21/04/2022 às 19:00. 

Objetivo 
Geral do 
Prêmio 

Incentivar o desenvolvimento e publicação de pesquisas científicas, inventários e soluções técnicas direcionadas para a conservação dos ecossistemas 
cavernícolas e espécies associadas, assim como auxiliar no manejo das Unidades de Conservação Federais com esses ambientes. 

Categorias de 
premiação 

Seção Acadêmica 
Seção Técnica 

Ampla Concorrência Pós-graduando(a) Jovem Espeleólogo(a) 

Público-alvo 
Quaisquer 
pesquisadores 

Estudante de pós-
graduação 
(mestrado ou 
doutorado) / 
Recém-Formado(a) 
na pós-graduação 
(stricto sensu) 

Estudante de 
graduação/ Recém-
Formado(a) na 
graduação 

Grupos de espeleologia ou instituições voltadas à pesquisa em cavidades 

naturais subterrâneas. 

Objetivos 
Específicos 
das 
categorias 

Estimular a produção técnica e científica na área da espeleologia, 
reconhecendo os trabalhos de maior relevância para a gestão e 
conservação do patrimônio espeleológico brasileiro. 
 

Estimular a realização de inventários, mapeamentos, iniciativas e soluções 

técnicas, preferencialmente em áreas consideradas lacunas de 

conhecimento e/ou prioritárias para conservação do patrimônio 

espeleológico. 

Documento 
de Submissão 

Artigo científico  

Relatos de experiências; Opiniões; Resenhas; Relatos de eventos; 

Discussões de artigos já publicados (réplicas ou tréplicas); Resumos de 

teses ou dissertações. 

 

Prêmio 
Publicação em edição especial da Revista 
Brasileira de Espeleologia (RBEsp) + Tradução 
para publicação bilíngue + Valor em dinheiro 

Publicação em edição especial da Revista Espeleo-Tema + Tradução para publicação bilíngue + Valor 
em dinheiro 

Valor em 
dinheiro 

R$ 12.500,00 
(1º colocado[a]), 
R$ 7.500,00 
(2º colocado[a] e 
R$ 5.000,00 
(3º colocado[a]). 

R$ 10.000,00 
(1º colocado[a]), 
R$ 6.000,00 
(2º colocado[a]) e 
R$ 3.000,00 
(3º colocado[a]). 

 R$ 5.000,00 
(1º colocado[a]), 
R$ 2.500,00 
(2º colocado[a]) e 
R$ 1.500,00 
(3º colocado[a]) 

R$ 20.000,00 (1º colocado[a]), 
R$ 10.000,00 (2º colocado[a]) e 
R$ 5.000,00 (3º colocado[a]). 

Critérios de 
Avaliação 

I.Originalidade de abordagem; 
II.Adaptação da abordagem teórica e/ou empírica ao tema; 

III. Clareza dos objetivos; 
IV.Adequação metodológica; 
V.Coerência nas análises e nos resultados; 

VI.Consistência nas discussões 
VII.Coerência da bibliografia com o tema proposto; 

VIII. Estruturação do texto equilibrada: organização e precisão das partes 
do trabalho; 

IX.Redação apropriada (adequação, correção, objetividade, fluência);  
X.Figuras, tabelas, ilustrações e referências bibliográficas utilizadas 

adequadamente; 
XI.Relação do trabalho com a gestão do patrimônio espeleológico 

I.Contribuição para o avanço do campo técnico da espeleologia; 
II.Inovação, criatividade e singularidade  

III. Interesse da comunidade espeleológica; 
IV.Conteúdo de profundidade analítica e consistência teórico-

metodológica; e 
V.Relação do trabalho com a gestão do patrimônio espeleológico 

 

Comissão 
Julgadora 

Quatro membros de notório saber. Não poderão inscrever trabalhos para este edital. 

Resultado e 
Cerimônia 

Cerimônia realizada pelo CECAV/ICMBio em parceria com a SBE 

 


