Regulamento Prêmio Soils and Rocks
Aprovado na Reunião do Conselho Diretor de 10 dezembro de 2008.
Art. 1° ‐ Objetivo:
O Prêmio Soils and Rocks foi criado em Dezembro de 2008 pelas associações responsáveis pela editoração da
Revista Soils and Rocks: ABMS – Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, ABGE ‐
Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental e SPG – Sociedade Portuguesa de Geotecnia. O
Prêmio é destinado a laurear, em cada biênio, os melhores trabalhos técnico‐científicos sobre temas
geotécnicos e/ou geo‐ambientais publicados pela Revista Soils and Rocks.
Art. 2° ‐ Julgamento:
Para a avaliação dos trabalhos, será constituído um júri composto por 5 membros, sendo três indicados pelas
associações responsáveis pela editoração da Revista (ABMS, ABGE e SPG), e os dois editores da Revista, ou
especialistas internacionais por eles indicados, dentre os quadros de Associate Editors ou Editorial Board
Members da Revista.
§ 1: O júri será presidido pelo Editor da Revista ou por alguém por ele nomeado.
§ 2: O julgamento levará em conta as indicações dos Associate Editors e Editorial Board Members da
Revista Soils and Rocks, em uma consulta prévia a ser conduzida pelos editores.
§ 3: O júri deverá manter sigilo de sua decisão até a cerimônia de premiação.
Art. 3° ‐ Condições:
Concorrerão ao Prêmio os trabalhos publicados na Revista Soils and Rocks durante o biênio imediatamente
anterior ao do ano de premiação.
§ 1: A premiação passa a vigorar a partir do biênio inicial da Revista Soils and Rocks em sua fase
internacional (2007‐2008).
§ 2: Não poderão concorrer ao Prêmio os trabalhos convidados e/ou palestras especiais (por exemplo,
Victor de Mello Lecture, Conferência Pacheco Silva, Lição Manuel Rocha) e os trabalhos de autoria ou
co‐autoria dos membros do júri.
Art. 4° ‐ Premiação:
O Prêmio Soils and Rocks será atribuído a apenas um trabalho em cada biênio, considerando como principais
fatores a contribuição para o avanço das especialidades geotécnica e/ou geo‐ambiental e a originalidade do
trabalho.
§ 1: O Prêmio constará de um diploma e uma placa comemorativa.
§ 2: Havendo mais de um autor para o artigo selecionado, o Prêmio será conferido a cada um dos
autores.
Art. 5° ‐ Menção Honrosa:
A critério do júri, um certificado de Menção Honrosa poderá ser atribuído aos autores de um ou dois trabalhos
que tiverem sido classificados com destaque, mas que não foram distinguidos com o Prêmio Soils and Rocks,
no biênio em consideração.
Art. 6° ‐ Resultado:
O resultado final, com a decisão do júri, será anunciado em cerimônia a ser realizada durante o Congresso
Luso‐Brasileiro de Geotecnia ou em evento de grande expressão no Brasil ou em Portugal. Após a cerimônia, o
resultado deverá ser divulgado internacionalmente, com uma nota na Revista Soils and Rocks.
Art. 7º ‐ Decisão final:
Caberá ao presidente do júri a decisão final sobre qualquer aspecto não previsto no presente Regulamento.

