
 
 

Errata – Prêmios de artigos com mais downloads entre os anos de 2015-2016 e 2016 -2017 

para o International Journal of Cardiovascular Sciences serão substituídos pelo prêmio de 

mais ctado entre 2016-2017. 

 

Regulamento 

XIII e XIV Prêmio ABC de Publicação Científica 
 

Visando incentivar o envio de Artigos Originais que versam sobre os principais temas 

cardiovasculares à revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia e o desenvolvimento de 

trabalhos técnico-científicos, fica instituído pela Sociedade Brasileira de Cardiologia o 

“Prêmio ABC de Publicação Científica” (o “Prêmio”). 

 

1. A XIII edição do prêmio corresponderá aos artigos publicados em 2017, e a XIV, aos 

artigos publicados em 2018. 

 

2. O Prêmio será destinado aos autores nacionais dos dois melhores Artigos Originais 

publicados na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia no período entre janeiro de 

2017 e dezembro de 2017; e aos autores nacionais dos dois melhores Artigos Originais 

publicados na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia no período entre janeiro de 

2018 e dezembro de 2018. Haverá premiação ao manuscrito nacional mais citado nos 

últimos dois anos, a saber: artigo mais citado entre 2015 e 2016, e artigo mais citado 

entre 2016 e 2017.  

2.1. Prêmios concedidos: 

a) Os dois melhores artigos originais publicados entre janeiro de 2017 e dezembro de 

2017 receberão um certificado, um cheque no valor R$ 2.500,00 e um troféu; 

b) Os dois melhores artigos originais publicados entre janeiro de 2018 e dezembro de 

2018 receberão um certificado, um cheque no valor R$ 2.500,00 e um troféu; 

c) O artigo mais citado entre os anos de 2015 e 2016 receberá um certificado, um cheque 

no valor R$ 2.500,00 e um troféu; 

 



 
 

d) O artigo mais citado entre os anos de 2016 e 2017 receberá um certificado, um 

cheque no valor R$ 2.500,00 e um troféu. 

 

3. Participarão da premiação somente os Artigos Originais publicados na revista 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia nos anos de 2016 e 2017, de acordo com áreas a 

serem definidas, conforme o número de publicações, pelos editores da revista Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia. 

3.1. Um mesmo Artigo Original não pode concorrer em diferentes áreas. 

3.2. Um mesmo autor pode concorrer com mais de um Artigo Original. 

 

4. Julgamento 

4.1. No julgamento dos Artigos Originais, a Comissão Julgadora analisará os seguintes 

itens: 

a) Relevância e originalidade;  

b) Clareza e pertinência dos objetivos; coerência com a metodologia; 

c) Delineamento de pesquisa adequado aos objetivos; 

d) Descrição dos métodos/procedimentos e análise estatística adequada ao 

delineamento. Descrição clara da população e tamanho da amostra. Definição das 

variáveis em estudo, principalmente de intervenção ou exposição e desfecho; 

e) Importância para o avanço do conhecimento. Potencial de aplicabilidade e impacto 

dos resultados. 

4.2. Os editores da revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia farão uma pré-seleção 

para análise de cada Artigo Original, dividida por áreas. O processo de avaliação, 

classificação, julgamento e premiação será conduzido pela Comissão Julgadora do 

“Prêmio ABC de Publicação Científica”, a ser escolhida oportunamente pelos editores da 

revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 

 

5. Independentemente do número de autores, o Prêmio correspondente a cada Artigo 

Original equivalerá a um certificado, um troféu e um cheque. 



 
 

5.1. Havendo mais de um autor, o Prêmio será entregue ao primeiro autor do Artigo 

Original. 

 

6. Não será necessário qualquer tipo de inscrição para participar da premiação. 

 

7. Não caberá recurso contra as decisões da Comissão Julgadora. 

 

8. A divulgação dos dois melhores Artigos Originais escolhidos para cada edição, 

referentes ao ano de 2017 e 2018, será feita através do portal da SBC, www.cardiol.br, 

em data a ser definida. 

 

9. Os prêmios serão entregues em solenidade do “Prêmio ABC de Publicação Científica”, 

a ser realizada no 73º Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Brasília, no dia 14 de 

setembro de 2018.  

9.1. Os premiados receberão convite para o jantar de solenidade e inscrição para o 

congresso. Premiados previamente inscritos serão reembolsados quanto ao valor. 

9.2. O deslocamento ao local da solenidade é de total responsabilidade dos premiados, 

não havendo ajuda de custo para alimentação, hospedagem e transporte. 

 

10. O XIII e XIV Prêmio ABC de Publicação Científica também irá homenagear os dois 

revisores mais atuante nos periódicos científicos da SBC em 2017 e 2018. O 

reconhecimento correspondente fará jus de certificado de honra ao mérito e troféu, não 

havendo premiação em dinheiro. 

 

11. Cabe aos editores decidir sobre casos omissos nesse regulamento. 

 

12. A solenidade também premiará os artigos publicados no periódico International 

Journal of Cardiovascular Sciences entre os anos de 2017 e 2018, publicação que integra 

o portfólio de revistas da sociedade desde 2015. 

http://www.cardiol.br/


 
 

12.1. Serão premiados os autores nacionais dos dois melhores Artigos Originais 

publicados na revista International Journal of Cardiovascular Sciences no período entre 

janeiro de 2017 e dezembro de 2017; e aos autores nacionais dos dois melhores Artigos 

Originais publicados na revista International Journal of Cardiovascular Sciences no 

período entre janeiro de 2018 e dezembro de 2018. Haverá premiação ao manuscrito 

nacional mais citado entre 2016 e 2017.  

12.2. Prêmios concedidos: 

a) Os dois melhores artigos originais publicados entre janeiro de 2017 e dezembro de 

2017 receberão um certificado, um cheque no valor R$ 2.500,00 e um troféu; 

b) Os dois melhores artigos originais publicados entre janeiro de 2018 e dezembro de 

2018 receberão um certificado, um cheque no valor R$ 2.500,00 e um troféu; 

c) O artigo com mais citado entre os anos de 2016 e 2017 receberá um certificado, um 

cheque no valor R$ 2.500,00 e um troféu. 

 

13. Julgamento 

13.1. Serão selecionados para julgamento os Artigos Originais que foram destaques em 

cada edição. Os editores associados analisarão os seguintes itens: 

a) Relevância e originalidade; 

b) Clareza e pertinência dos objetivos; coerência com a metodologia; 

c) Delineamento de pesquisa adequado aos objetivos; 

d) Descrição dos métodos/procedimentos e análise estatística adequada ao 

delineamento. Descrição clara da população e tamanho da amostra. Definição das 

variáveis em estudo, principalmente de intervenção ou exposição e desfecho; 

e) Importância para o avanço do conhecimento. Potencial de aplicabilidade e impacto 

dos resultados. 


