
   

EDITAL - 1° PRÊMIO RONALDO RIBEIRO DE PESQUISA CLÍNICA 
GBOT/LACOG 

 
O Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica (GBOT), em parceria com o 

LACOG (Latin American Cooperative Oncology Group), torna público o presente Edital, e 

convida os médicos que encontram-se cursando os programas de Residência Médica em 

Oncologia Clínica no Brasil ou oncologistas que completaram sua residência nos últimos 

3 anos antes da data deste edital a apresentarem projetos de pesquisa clínica de sua 

autoria, direcionados a oncologia torácica, para participação no 1º Prêmio Ronaldo 

Ribeiro de Pesquisa Clínica GBOT/LACOG, com vigência em 2017.  

 

1. FINALIDADES: 

 Despertar vocação científica na área de pesquisa clínica e incentivar 

potenciais talentos entre os médicos residentes, mediante o desenvolvimento 

de um projeto de estudo clínico, que posteriormente poderá ser orientado por 

um pesquisador qualificado. 

 Proporcionar o envolvimento dos médicos residentes em formação, 

estimulando sua participação no desenvolvimento de estudos clínicos, 

oportunizando que os mesmos vivenciem a pesquisa clínica e melhorem sua 

formação acadêmica.  

 Estimular o pensamento científico, o contato com as etapas de 

desenvolvimento e execução de um projeto de pesquisa clínica, assim como o 

conhecimento dos desafios enfrentados para o desenvolvimento de novas 

tecnologias no progresso da área oncológica. 

2. OBJETIVO  

- Fomentar e desenvolver novos projetos de pesquisa clínica, de caráter científico na 

área da oncologia torácica. 

 



   

 

3. PÚBLICO A QUE SE DESTINA 

Este Edital referente ao 1º Prêmio Ronaldo Ribeiro de Pesquisa Clínica 

GBOT/LACOG destina-se a médicos residentes devidamente inscritos e cursando 

os programas de residência médica em oncologia clínica reconhecidos pela 

Comissão Nacional de Residência Médica do Brasil, ou oncologistas que tenham 

completado sua residência nos últimos 3 anos antes da publicação deste edital. 

 

3.1.1 REQUISITOS DO MÉDICO CANDIDATO: 

I – Estar regularmente matriculado, e cursando um programa de residência médica 

em oncologia clínica reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica do 

Brasil, ou ter completado sua residência nos últimos 3 anos antes da publicação 

deste edital; 

II – Apresentar Currículo atualizado, enviado e publicado na plataforma Lattes; 

 

4.  INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DO PROJETO DE PESQUISA  

4.1 A proposta de projeto de pesquisa clínica deve ser apresentada de maneira clara e 

resumida, ocupando no máximo 5 (cinco) páginas digitadas em espaço duplo 

utilizando fonte Times New Roman tamanho 12. O tamanho máximo do arquivo a ser 

enviado ao GBOT/LACOG no momento da inscrição é de 5Mb em formato PDF, 

devidamente assinado e datado pelo candidato, além da versão em Word em anexo. 

 

4.2 A proposta deve compreender: 

- Introdução 

- Hipótese 

- Objetivos 

- Justificativa  

- Material e Métodos 

- Bibliografia  



   

- Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

A orientação para cada um dos itens acima é encontrada no Anexo 2 deste edital.  

4.2.1 O GBOT, juntamente com o LACOG, esperam que o médico residente apresente 

um projeto de pesquisa clínica de sua autoria, ainda não executado, mas com 

potencial de desenvolvimento e implementação. 

 

5. INSCRIÇÃO 

 

5.1 O período de inscrição será das 08:00 do dia 11/03/2017 até  às 23h59min do dia 

11/07/2017, através do link: www.gbot.med.br/edital-premio-gbot disponibilizado 

no site do GBOT.  

Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site 

do GBOT (www.gbot.med.br).  

5.2 A inscrição do candidato deve ser feita mediante o preenchimento de formulário 

especifico, que se encontra no Anexo 1, o qual deverá ser impresso e enviado por 

email (lacog@lacog.org.br) e para o endereço descrito na Cláusula 11 deste edital 

juntamente com os seguintes documentos: 

- Cópia do Diploma; 

- Currículo Lattes; 

- Cópia da Carteira de Identidade; 

- Declaração da Instituição de regularidade junto ao programa de residência médica 

em oncologia clínica ou comprovação de ter completado a residência médica em 

oncologia nos últimos 3 anos antes da publicação do  edital. 

- Carta do chefe de serviço onde o trabalho será realizado com anuência do mesmo e 

compromisso de apoio na condução do estudo.  

- Proposta do Projeto devidamente preenchida nos termos da Cláusula 4ª deste 

Edital. 

 

http://www.gbot.med.br/


   

5.3 Após envio do formulário de inscrição e de todos os documentos requeridos, 

assinados e escaneados, para lacog@lacog.org.br, o candidato receberá uma 

confirmação de recebimento por email em até 48 horas. Caso o candidato não o 

receba neste prazo, o mesmo deverá entrar em contato com GBOT/LACOG (item 11 

deste edital).   

A inscrição somente será considerada finalizada após o recebimento do e-

mail de confirmação. O não recebimento deste e-mail significa que a documentação 

não foi recebida e implicará na desclassificação do candidato. As inscrições serão 

aceitas no período das 08h00min do dia 11/03/2017 até  às 23h59min do dia 

11/07/2017.  

Para que a inscrição seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é 

necessário o envio de toda a documentação exigida (conforme item 5.2 deste edital) 

por email e através do correio, no prazo estipulado acima.  

A ausência de qualquer um dos documentos solicitados resultará na não-

homologação da inscrição de modo irreversível.  

 

5.4 No dia 15/07/2017 será disponibilizada no site GBOT a relação nominal dos 

candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão fornecidas informações 

por telefone. 

 

6. JULGAMENTO, AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

6.1 O processo de seleção será realizado em duas fases: 

a) Análise da qualidade do projeto em face ao objetivo presente neste Edital de modo 

individual, bem como em comparação aos demais projetos concorrentes apresentados; 

b) Viabilidade de execução e teor operacional;  

mailto:contato@gbot.com.br


   

6.2 Estarão impedidos de participar do processo de seleção para a vigência 2017 os 

candidatos com pendências na apresentação dos documentos listados na Cláusula 5ª 

deste Edital. 

6.3 Comissão responsável pela avaliação dos projetos:  

Ana Caroline Zimmer Gelatti  

Clarissa Baldotto 

Giuliano Borges 

Luiz Henrique de Lima Araujo 

Eldsamira Mascarenhas 

6.4 Serão selecionados apenas os 03 (três) melhores projetos eleitos pela comissão 

científica formada por membros do GBOT e/ou LACOG.  

6.5 O resultado será publicado no site do GBOT (gbot.med.br), e divulgado durante o XX 

Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica SBOC, que ocorrerá no período de 24 a 29 de 

outubro de 2017 na cidade do Rio de Janeiro.  

 

7. PREMIAÇÃO  

Após a análise crítica de todos os projetos inscritos, três deles serão 

selecionados e premiados conforme a classificação abaixo: 

 

7.1 Primeiro Lugar – Inscrição e logística necessária para participação do 19th World 

Conference of Lung Cancer, que ocorrerá no período de 23 a 26 de setembro de 2018 

em Toronto - Canadá, além de auxílio no desenvolvimento e disponibilidade da 

estrutura do LACOG para execução do projeto. 



   

7.2 Segundo Lugar – Inscrição e logística necessária para participação do Pós Mundial 

de Pulmão 2018 / Simpósio GBOT 2018, além de auxílio no desenvolvimento e 

disponibilidade da estrutura do LACOG para execução do projeto. 

7.3 Terceiro Lugar – Acesso Virtual do Board Review Einstein, além de auxílio no 

desenvolvimento e disponibilidade da estrutura do LACOG para execução do projeto. 

 

8. COMPROMISSOS E DEVERES DOS CANDITADOS CONTEMPLADOS COM O 

PRÊMIO 

 

8.1 Uma vez premiados, os candidatos contemplados deverão entrar em contato com o 

GBOT e LACOG para receberem as orientações iniciais sobres os passos necessários 

para que o projeto seja executado.  

8.2 Os candidatos premiados assumirão a responsabilidade de, juntamente com a equipe 

responsável do GBOT e LACOG, realizar todos esforços para que o projeto seja 

viabilizado e conduzido dentro das normas da pesquisa clínica e destes órgãos.  

8.3 O candidato contemplado deve participar ativamente de todas as etapas sob a 

coordenação e orientação do GBOT e LACOG.  

8.4 Qualquer alteração no projeto deverá ser avaliada e aprovada pelo GBOT e LACOG. 

8.5 Todas as publicações ou mesmo apresentações sob forma de pôster ou oral deverão 

ser avaliadas e aprovadas previamente pela Comissão julgadora (GBOT/LACOG) 

responsável pela avaliação dos projetos.  

 

9. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO GBOT E LACOG 

 

9.1 GBOT (Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica) – Responsável pela idealização do 

Prêmio, com o objetivo de incentivar os oncologistas em formação a desenvolverem 

o raciocínio científico dentro da pesquisa clínica. 

 



   

9.1.1 É responsável pela edição e publicação deste Edital, bem como pela divulgação do 

mesmo, e recebimento das inscrições. 

9.1.2 Estará a disposição dos premiados para apoiá-los e orientá-los durante o 

desenvolvimento do projeto.  

9.1.3 É responsável pela busca ativa de patrocinadores e recursos para que o projeto 

seja desenvolvido.   

9.1.4 Estará isento de qualquer compromisso, inclusive financeiro, caso o projeto por 

questões logísticas e operacionais não seja implementado ou executado no seu 

interim. 

 

9.2 LACOG (Latin American Cooperative Group) – É parceiro na iniciativa do GBOT de 

lançar o 1 Prêmio Ronaldo Ribeiro de Pesquisa Clínica. 

 

9.2.1 Colocará sua estrutura à disposição dos candidatos premiados, com objetivo de 

auxiliar e dar o suporte necessário para a execução do Projeto de Pesquisa 

Clínica.  

9.2.2 Irá auxiliar na busca ativa de patrocinadores e recursos para que o projeto seja 

desenvolvido.   

9.2.3 Estará isento de qualquer compromisso, inclusive financeiro, caso o projeto por 

questões logísticas e operacionais não seja implementado ou executado no seu 

interim. 

 

 

 

 

 

 

 



   

10. CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital 11 de Março de 2017 

Período de Inscrições para Prêmio Das 08h00min do dia 11/03/2017 até as 23h59min 

do dia 11/07/2017. 

Divulgação dos Resultados XX Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica – 

SBOC 2017 (24 a 29 de outubro de 2017). 

 

11. INFORMAÇÕES: 

 

Informações adicionais poderão ser obtidas via EMAIL e telefone descritos a 

seguir: 

 

Emails: 

contato@gbot.com.br 

lacog@lacog.org.br 

 

Sites: 

www.gbot.med.br 

www.lacog.org.br 

 

Link Edital: 

www.gbot.med.br/edital-premio-gbot 

 

Endereço: 

LACOG/GBOT 

Avenida Ipiranga, 6681, prédio 99 A, sala 806 

CEP 90619-900, Porto Alegre/RS 

 

mailto:lacog@lacog.org.br
http://www.gbot.med.br/
http://www.lacog.org.br/


   

ANEXO 1 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 

Nome: Data Nascimento: 

RG: CPF: 

Instituição Proveniente:  Cidade: 

Data Início Programa Residência Oncologia Clínica:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  

CEP:  Tel.:  Celular: 

E-mail:  

Observações:  
1. A ficha deve ser preenchida na íntegra e é imprescindível encaminhar junto ao projeto de pesquisa 

no email lacog@lacog.org.br, para efetivar a sua inscrição. 
2.  As inscrições serão encerradas às 23:59 do dia 11 de julho de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO 2 
 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
DE PESQUISA 

 

 
O formato convencional de um projeto geralmente inclui as seções de 

Introdução, Justificativa, Hipótese, Objetivo, Material e Métodos, e Bibliografia, 

entre outros. Usualmente, as seções deverão apresentar a questão formulada ou 

hipótese a ser testada, idéias e comentários gerais de trabalhos científicos prévios 

que corroborem para a investigação de tal hipótese, assim como a maneira 

detalhada com que a questão será avaliada, o cronograma e o orçamento do 

estudo. O formato do projeto deve seguir as normas gerais comumente 

empregadas em trabalhos científicos, de acordo com os requisitos de uniformidade 

da Associação Internacional de Editores de Periódicos Médicos para submissão de 

publicações e de acordo com as normas de pesquisa em seres humanos e animais 

conforme a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde. 

CONTEÚDO A SER APRESENTADO: 

  
1. Introdução 

Esta seção deve conter uma revisão da literatura relacionada ao estudo (fundamentação 
teórica), deixando evidente qual o problema identificado, as questões que ainda necessitam ser 
esclarecidas nesta área, assim como os possíveis benefícios, relevância clínica, e originalidade que 
justifiquem a realização do projeto, não esquecendo das limitações do mesmo. 

 
2. Hipótese 

É uma suposta resposta a um problema, de modo que o primeiro passo da pesquisa 
científica é a definição deste. 

Deverá ser expressa como uma afirmativa. Sua fundamentação deve ter sido direcionada 
na introdução do projeto. 
  
3. Objetivos 

Os objetivos devem ser claramente especificados, para avaliar se a estratégia escolhida é 
adequada para a abordagem da questão. Descreva os propósitos gerais e específicos do projeto, 
sempre relacionando-os com a hipótese formulada e a operacionalização da sua testagem. 
  
4. Justificativa 

A justificativa deve contextualizar o objeto da pesquisa no estado da arte, destacando os 
possíveis benefícios com a(s) resposta(s) do estudo, ou seja, a relevância e originalidade que 
justifiquem a realização do projeto. 



   
  
5. Materiais e Métodos  

Descreva o mais detalhadamente possível como o estudo pretende ser realizado. Isso 
permitirá avaliar a sua factibilidade e a validade dos resultados. Especifique o delineamento do 
estudo, a amostra a ser estudada, a forma de medida das variáveis principais, protocolos utilizados, 
além da análise a ser empregada. 

 
5.1Delineamento 
Especifique qual o tipo de estudo a ser realizado (série de casos, estudo transversal, caso-

controle, coorte ou ensaio clínico). Especifique se o estudo é multicêntrico, se há grupo-controle e 
“cegamento” de pacientes e pesquisadores, assim como os métodos para isto.  

 
5.2 Participantes 
Descreva a população da qual se origina a amostra e para a qual se deseja generalizar os 

resultados. Qualifique  os indivíduos a serem estudados: faixa etária, sexo, cor, estado geral de 
saúde, classes e grupos sociais, incluindo os critérios de seleção da amostra (inclusão e exclusão) 
além da estratégia de amostragem (exemplos: probabilística, consecutiva, de conveniência). 
   

5.3 Desfechos primários e secundários 
Apresente os desfechos primários e secundários do estudo. 

  
5.4 Análise dos dados 
Apresente a forma planejada para descrever os resultados (médias± desvio padrão, 

mediana (intervalo interquartil) frequência absoluta e relativa, medidas da magnitude do efeito), e 
também a necessidade de estimar intervalos de confiança ou erro padrão, ou ainda os métodos para 
avaliação ou controle dos efeitos de variáveis múltiplas. 

 Em caso de dificuldade na elaboração deste item ele poderá ser melhor desenvolvido 
posteriormente ao prêmio. 
  

5.5 Tamanho amostral 
Apresentar o tamanho amostral calculado a partir do objetivo principal do estudo. 
Em caso de dificuldade na elaboração deste item ele poderá ser melhor desenvolvido 

posteriormente ao prêmio. 
 
5.6 Tratamento 
Descrever tratamento a que o participante da pesquisa será submetido, caso aplicável. 
 

  
10. Cronograma de Execução 

Apresente um cronograma com plano de execução do projeto.  
 

11. Bibliografia 
Referências bibliográficas relevantes ao projeto na mesma ordem em que foram citadas no 

texto, seguindo as normas já mencionadas anteriormente. 
 

 
12. Anexos e ou Apêndices 

 
 


