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São Paulo, 10 de fevereiro de 2022 
 

RESOLUÇÃO: 04/2022 SBMicro 
 

A Diretoria da SBMicro estabelece o calendário e 

aprova o Comitê para o 10º Concurso de Teses e 

Dissertações da SBMicro  

 

 Considerando que este concurso tem como objetivo premiar as melhores Teses de Doutorado e 

Dissertações de Mestrado defendidas e aprovadas na área de microeletrônica e desenvolvidas no Brasil; 

 Considerando que o Prêmio será concedido nas categorias de Mestrado e Doutorado em duas 

grandes áreas, que haja pelo menos 2 concorrentes inscritos; 

 Considerando que cabe ao presidente da SBMicro fazer a convocação dos membros do comitê; 

Considerando que cabe à Diretoria da SBMicro definir o cronograma de trabalhos e providenciar 

ampla divulgação do concurso; 

 Considerando que a premiação será durante o “Chip in the Minuano 2022 - Virtual” 

 

 A Presidente da SBMicro RESOLVE: 

 

I.  Aprovar o calendário preliminar para o 10º Concurso de Teses e Dissertações da SBMicro: 

 01 a 19/04/2022 - Composição do Comitê revisor 

 22/04/2022 - Início da divulgação e inscrições do Concurso   

 31/05/2022 - Prazo para inscrição dos trabalhos, com prorrogação até 15/06/2022 se 

necessário 

 20/06 a 25/07/2022 - Período de análise 

 05/08/2022 – Divulgação do resultado 

 26/08/2022 – Entrega do Prêmio (virtual) 

 

II. Nomear o Comitê para o 9º Concurso de Teses e Dissertações da SBMicro que será composto 

por: 

 Marcelo Antônio Pavanello (FEI) 
 Janaina Guimarães (UFSC) 
 

Caberá ao Comitê: 

1) Revisar o regulamento do concurso que será divulgado no site da SBMicro: 

https://sbmicro.org.br/eventos/concurso-de-teses 

2) Definir os consultores Ad-hoc que irão avaliar os trabalhos, considerando os critérios pré-

estabelecidos pela Diretoria da SBMicro e Comitê do Concurso. 

3) Verificar se as inscrições atendem aos requisitos pré-estabelecidos no regulamento do 

concurso disponível no site da SBMicro. 

 

Linnyer Beatrys Ruiz Aylon 
Presidente - SBMicro 
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