Prêmio Frederico Carlos Hoehne – 24ª. RAIBt
Introdução
O Prêmio Frederico Carlos Hoehne foi criado em 2002, durante uma das Reuniões Anuais do
Instituto de Botânica, com o objetivo de reconhecer e agraciar os melhores trabalhos de
pesquisa científica apresentados por estudantes de iniciação científica, mestrado e de
doutorado, sob orientação dos pesquisadores científicos do Instituto de Botânica.
Categorias
Iniciação Científica: estudantes matriculados em curso de nível superior, que estejam
realizando estágios curriculares ou participando de projetos de pesquisa institucionais sob
orientação (ou co-orientação) de pesquisadores científicos do IBt.
Mestrado: estudantes, em nível de mestrado, matriculados em cursos de pós-graduação do IBt
ou de outras instituições, sob orientação (ou co-orientação) de pesquisadores do Instituto de
Botânica.
Doutorado: estudantes, em nível de doutorado, matriculados em cursos de pós-graduação do
IBt ou de outras instituições, sob orientação (ou co-orientação) de pesquisadores do Instituto
de Botânica.
Obs. Poderão também participar os alunos que defenderam suas dissertações/teses em 2017.
Condições para a inscrição de trabalhos:
O trabalho deverá ser original, não publicado anteriormente na forma de artigo completo;
O trabalho deverá obrigatoriamente ter o estudante como primeiro autor e o orientador e
eventual co-orientador entre os coautores;
O trabalho deverá ser enviado com a anuência do orientador;
O estudante e o orientador deverão estar inscritos na 24ª. RAIBt;
O trabalho deverá ser preparado na forma de resumo expandido, seguindo as normas de
formato e conteúdo disponíveis no site do evento.
O Resumo Expandido deverá ser submetido à Comissão Organizadora da 24ª. RAIBt, em
arquivo eletrônico (preferencialmente em pdf) para resumos.raibt@gmail.com, com cópia
para orientador.
Da mesma forma, o Formulário Especial para inscrição ao Prêmio Hoehne deverá ser enviado
eletronicamente para premio.raibt@gmail.com, com cópia para orientador.
O estudante somente será considerado como concorrente ao Prêmio Hoehne após toda a
documentação ter sido recebida dentro do prazo.

Normas para elaboração do resumo
1. Os resumos submetidos devem estar em português;
2. Usar arquivos Word (*.doc ou docx);
3. Cada resumo deverá conter introdução, material e métodos, resultados, discussão e
conclusão. Apoio financeiro, se existente, deverá ser citado em agradecimento;
4. Resumos que não atendam às normas estabelecidas serão rejeitados;
5. Todas as informações contidas serão de inteira responsabilidade de seus autores. Conferir o
resumo, pois qualquer erro não será corrigido posteriormente, inclusive para a confecção dos
certificados;
6. Os resumos aprovados serão publicados, eletronicamente, nos Anais do evento.

O julgamento dos trabalhos:
A Comissão Julgadora será composta por 3 examinadores para cada categoria, sendo 2
convidados externos e um interno ao IBt;
A Comissão avaliará os resumos expandidos, julgando a originalidade, abrangência e
relevância para a linha de pesquisa na qual o trabalho esteja inserido. Os examinadores
selecionarão seis trabalhos de cada categoria, os quais serão apresentados oralmente nos dias
29 e 30 de novembro de 2017;
A apresentação oral do trabalho deverá ter no máximo 10 minutos para a exposição e 5
minutos para arguição. O arquivo da apresentação no formato PowerPoint deverá ser entregue
no máximo um dia antes da data da apresentação;
Os trabalhos não selecionados para apresentação oral poderão ser apresentados na forma de
painel para recebimento de certificado de participação no evento;
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 24ª. RAIBt.

Os Prêmios:
Os prêmios serão fornecidos por empresas e instituições que apoiarão o evento, sob forma de
doação de itens;
Cada categoria será agraciada pela atribuição de prêmios diferenciados para o 1º., 2º e 3º
lugar, além de menção honrosa para os três demais colocados;
Os prêmios serão acompanhados por certificados para os estudantes e seus respectivos
orientadores;
Os prêmios poderão ser concedidos mais de uma vez ao mesmo orientador, mas não para o
mesmo estudante, mesmo que em outra categoria.

