
Prêmio Melhor Trabalho Científico – CBN 

Regulamento 

 

I.Introdução: 

 
 

Artigo 1º - O prêmio “Melhor Trabalho Científico – CBN” (MTC-ABN) é uma iniciativa da Academia 

Brasileira de Neurologia (ABN) para reconhecer o melhor trabalho científico produzido por 

Estudante de Graduação, Médico Residente em Neurologia e Pós-Graduandos (Mestrado ou 

Doutorado em Neurologia ou áreas afins) apresentado no Congresso Brasileiro de Neurologia 

(CBN). 

 
II.Regulamentação: 

 
 

Artigo 2º – O prêmio consiste em três categorias: Estudante de Graduação; Médico Residente 

em Neurologia; e Pós-Graduandos (mestrado ou doutorado em Neurologia ou áreas afins); 

 
Artigo 3º – O prêmio será conferido a cada dois anos durante o Congresso Brasileiro de 

Neurologia (CBN); 

 
Artigo 4º – As inscrições ocorrerão quando da submissão de resumos, quer seja para 

apresentação oral ou como pôster, para o CBN. No setor de submissão de resumos da página 

do CBN, o candidato marcará item onde afirma desejar concorrer ao prêmio “Melhor Trabalho 

Científico – CBN” na categoria correspondente; 

 
Artigo 5º – São candidatos ao prêmio “MTC – CBN” categoria Estudante de Graduação resumos 

cujo primeiro autor seja estudante de graduação em Medicina; 

 
Artigo 6º – São candidatos ao prêmio “MTC – CBN” categoria Médico Residente de Neurologia 

resumos cujo primeiro autor seja médico residente de Neurologia; 

 
Artigo 7º – São candidatos ao prêmio “MTC – CBN” categoria Pós-Graduando resumos cujo 

primeiro autor seja aluno de mestrado ou doutorado em Neurologia ou áreas afins; 

 
Artigo 8º – A Comissão Organizadora do CBN selecionará os cinco melhores resumos de cada 

área. Estes serão enviados à Comissão de Prêmios da ABN no prazo mínimo de 60 dias antes 



do início do CBN. A Comissão de Prêmios, por sua vez, escolherá o vencedor de cada categoria 

e enviará sua decisão à Comissão Organizadora do CBN no prazo mínimo de 30 dias antes do 

início do CBN. A decisão será comunicada aos concorrentes no prazo mínimo de quinze dias 

antes da realização do CBN; 

 
Artigo 9º - A premiação consistirá em entrega de diploma aos cinco melhores resumos de cada 

categoria. O vencedor de cada categoria fará apresentação oral de seu trabalho durante o CBN 

em horário e tempo definido pela Comissão Organizadora. 

 
Artigo 10º - As questões não previstas neste regulamento serão dirimidas pelo Conselho 

Deliberativo da ABN. 


