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 “Prêmio EtnociênciAção”  

EDITAL Nº 01/2020 

Do tema da chamada: A Etnoecologia/Etnobiologia tem como base de seus estudos a  

“Sociobiodiversidade”, noção/conceito que integra a diversidade biológica 

(biodiversidade) e sociocultural (sociodiversidade). Desde sua criação, a SBEE tem se 

posicionado ao lado das lutas dos povos e comunidades tradicionais pelo reconhecimento 

de seus direitos, sobretudo no que se refere  aos seus territórios e modos de viver e criar. 

Muito tem se discutido nos eventos organizados pela SBEE sobre a necessidade de haver 

algum tipo de retorno a tais grupos sociais, que assumem papel fundamental no diálogo 

de saberes com a academia, permitindo a ressignificação dos conhecimentos tradicionais 

e acadêmicos. Estes sujeitos, portanto, assumem protagonismo inconteste na produção do 

conhecimento etnobiológico e etnoecológico brasileiro. Com efeito, apresentamos o 

“Prêmio EtnociênciAção”. Sua finalidade é reconhecer o trabalho acadêmico de 

pesquisadoras e pesquisadores  que tenham desenvolvido sua tese ou dissertação na 

grande área temática de sociobiodiversidade e cujos resultados demonstrem claramente 

algum tipo de benefício prático ao grupo social. Tais benefícios podem ser no campo 

econômico, social, cultural, ecológico, territorial-fundiário, jurídico, político, 

educacional, dentre outros. Candidaturas cujos estudos foram financiados por empresas 

que não compactuem dos princípios e diretrizes desta sociedade científica sem fins 

lucrativos, neste caso, a SBEE, e que não observem rigorosamente a Carta de Belém +30 

(disponível na homepage da SBEE: www.etnobiologia.org), e, ainda, que não 

correspondam aos anseios dos povos e comunidades tradicionais, não serão consideradas 

para efeito de avaliação. 

Do objeto: a presente chamada tem como objetivo selecionar e premiar uma dissertação 

de mestrado ou tese de doutorado que tenha sido defendida entre agosto de 2018 e 

dezembro de 2020, cujo tema central da pesquisa tenha sido a sociobiodiversidade, em 

suas mais variadas vertentes. A SBEE pretende premiar estudantes da pós-graduação 

brasileira cujo trabalho tenha sido desenvolvido com agricultores e agricultoras 

familiares, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, pescadores e pescadoras artesanais, 

extrativistas, povos indígenas, faxinalenses, pomeranos, povos de terreiro, quebradeiras 

de coco babaçu, seringueiros, ciganos, marisqueiras, catadoras de mangaba, apanhadores 



e apanhadoras de flores sempre vivas e demais categorias de povos e comunidades 

tradicionais. Serão concedidos dois prêmios, assim definidos: o primeiro colocado 

ganhará um valor de R$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), um diploma de 

reconhecimento e a publicação da tese ou dissertação em formato e-book pela Editora da 

SBEE. O segundo colocado ganhará menção honrosa. Salientamos que este Prêmio foi 

idealizado e patrocinado pelo prof. Dr. Lin Chau Ming (UFSC), tendo sido prontamente 

encampado pela SBEE, dado o mérito e a relevância da proposta. 

Das normas e exigências: Os candidatos devem ter defendido sua tese ou dissertação em 

Programa de Pós-Graduação devidamente reconhecido pela Capes, em Instituição pública 

ou privada de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação, ou em Instituição 

de Pesquisa devidamente autorizada para funcionamento de Pós-Graduação. O período 

de defesa deve ter ocorrido entre agosto de 2018 e dezembro de 2020, em temas que 

compreendam as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas 

ou Naturais, Ciências Sociais e Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde 

e áreas afins cujo tema central do estudo tenha sido a sociobiodiversidade no contexto de 

povos e comunidades tradicionais ou camponeses, cujos resultados tenham trazido algum 

tipo de benefício direto às comunidades envolvidas no estudo. O mérito será julgado por 

uma comissão formada por 3 pesquisadores/pesquisadoras com experiência reconhecida 

na área e não poderá, em hipótese alguma, participar do processo avaliativo caso haja 

conflito de interesse. A divulgação do premiado ocorrerá durante o XIII Congresso 

Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia, a se realizar na cidade de Cáceres/MT, 

inicialmente no primeiro semestre de 2021. Para participar da chamada o/a candidato/a 

deve entregar os seguintes documentos obrigatórios: 

1- Cópia em pdf da tese ou dissertação na versão final, acompanhada de declaração 

que ateste se tratar de versão final assinada pelo/a próprio/a candidato/a; 

2- Carta de motivações do/a candidato/a, explicitando, principalmente, quais 

benefícios ou retornos a pesquisa gerou para a comunidade estudada; 

3- Cópia de certificado, diploma, ata de defesa final ou declaração da Instituição 

atestando a conclusão da dissertação ou tese com assinatura e carimbo; 

4- Cópia do histórico escolar, acompanhada, se for o caso, de produtos e/ou 

publicações oriundas do estudo (artigos, capítulos de livro, resumos expandidos, 

filme etnográfico, vídeo documentário, cartilha, patente, material didático, mapa 

temático, laudo antropológico, relatório técnico, dentre outras categorias); 

5- Carta (s) da associação, sindicato, federação, movimento social ou da comunidade 

recomendando a candidatura ao prêmio, explicando as razões pelas quais o 

candidato merece ser premiado; 

6- Os/as candidatos/as devem apresentar comprovantes de inscrição no XIII 

Congresso Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia (a ocorrer em 2021) e 

também comprovação de estar quite com a SBEE-anuidade de sócio 2020. 



Das inscrições: Serão realizadas exclusivamente pelo e-mail:  

premio.sbee.sociobiodiversidade@gmail.com. As candidaturas serão recebidas até às 

23h:59mm do dia 30 de março de 2021. Candidaturas fora de prazo e sem documentação 

completa serão indeferidas. Os/As candidatos/as deverão preencher o formulário anexo e 

enviá-lo no ato da inscrição. Todos os documentos deverão ser assim identificados: 

dissert_Maria_Silva (para o caso de ser dissertação, em que dissert indica a modalidade 

e os demais descritores indicam nome e último sobrenome do/a candidato/a), ou 

tese_Rumi_Kubo (para o caso de ser tese, em que tese indica a modalidade e os demais 

descritores indicam o nome e último sobrenome do/a candidato/a). Os demais 

documentos devem ser assim identificados: carta de motivações e nome do/a candidato/a; 

cópia de diploma ou equivalente e nome do/a candidato/a, por exemplo Diploma_ 

Natalia_Hanazaki); Cópia de histórico escolar e nome do/a candidato/a (por exemplo: 

Histórico_Lin_Ming); e por último, carta da associação e nome do candidato (por 

exemplo, carta_associação_Flávio_Barros). 

Belém do Pará, junho de 2020. 
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