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São Paulo, 10 de fevereiro de 2022 
 

RESOLUÇÃO: 06/2022 SBMicro 
 

A Diretoria da SBMicro estabelece o 

calendário e aprova o Comitê para o Prêmio 

Padre Landell de Moura 2022  

 

 Considerando a edição anual do Prêmio Pe. Landell de Moura, que foi criado em 

2007, com a intenção de estimular atividades de pesquisa e de inovação na área de 

microeletrônica e para comemorar e reconhecer as invenções de Pe. Landell de Moura; 

 Considerando que o comitê deve ser formado pelos três últimos agraciados com o 

prêmio e coordenado pelo laureado que ganhou o prêmio a mais tempo. 

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

do comitê, como estabelecido na Assembleia Geral da SBMicro de 2017, definir o 

cronograma de trabalhos e providenciar ampla divulgação. 

 Considerando que a lista de indicados ao prêmio será ordenada por mérito pelo 

comitê e encaminhada para votação do Conselho; 

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

  

A Presidente da SBMicro RESOLVE: 

 

I.  Aprovar o calendário para a edição 2022 do Prêmio Pe. Landell de Moura: 

 10/05/2022 - Lançamento da Edição 2022  

 10/06/2021 - Prazo para que a comunidade indique seus candidatos usando 

formulário apropriado 

 22/06/2022 a 17/07/2022 - Período dos trabalhos do comitê 

 18/07 a 31/07/2022 - Prazo para aprovação de escolhas pelo Conselho da SBMicro 

 10/08 a 22/08/2022 - Prazo para confecção do certificado 

 26/08/2022 Divulgação e entrega do Prêmio (virtual) 

 

II. Nomear o Comitê para o Prêmio Pe. Landell de Moura 2022 que será composto 

pelos seguintes laureados: 

 Raimundo Carlos Silvério Freire (laureado de 2018) – Coordenador do Comitê 
 Armando Gomes da Silva Jr (laureado em 2019) – Membro do Comitê 
 Henri Ivanov Boudinov (laureado de 2021) – Membro do Comitê 
 

Caberá ao Comitê: 

1) Receber as indicações da comunidade ao Prêmio através de formulário de 

indicação específico 

http://www.sbmicro.org.br/
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2) Analisar e escolher o indicado para recebimento do Prêmio de acordo com o 

regulamento e critérios divulgados no site da SBMicro https://sbmicro.org.br/eventos/premio-

landell-de-moura 

3) Escolher e ordenar 3 candidatos para apresentação ao Conselho da SBMicro  

4) Preparar a ata interna do Conselho da SBMicro com uma justificativa clara e 

objetiva da escolha 

5) Preparar uma apresentação do prêmio, contendo citação do prêmio, nome do 

agraciado e uma descrição dos feitos do mesmo, justificando a sua premiação. 

 

III. Aprovar a realização da live de lançamento do Prêmio com o Laureado da edição 

2021 Prof. Henri Ivanov Boudinov, com os seguintes objetivos: 

 Divulgar o Prêmio Pe. Landell de Moura 2022 

 Registrar a trajetória e contribuições do Laureado  

 Homenagear o Laureado 

 Entregar a carteirinha de associado honorário  

 

A Comissão Técnica da live será composta por: 

 Raphael Brum – Diretor de Programas Especiais da SBMicro (parte técnica) 

 Linnyer Beatrys Ruiz Aylon – Presidente da SBMicro (apresentação) 

 Aymara Villela S. Silva – Secretária Executiva SBMicro (apoio) 

 

 

Linnyer Beatrys Ruiz Aylon 
Presidente – SBMicro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: a última alteração no regimento do Prêmio Pe. Landell de Moura foi registrada na Ata da Assembleia 
Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Microeletrônica realizada em 28 de agosto de 2018. 
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