Relatório
Prêmio Prof. Leonardo Goldstein Jr., Edição 2019
A Chamada para a Edição 2019 do Prêmio Prof. Leonardo Goldstein Jr. foi publicada no portal da ABCM, estabelecendo a
forma de indicação de candidatos ao prêmio, a forma de julgamento das candidaturas, e a composição da Comissão Julgadora,
além do seguinte cronograma:






Início da divulgação da chamada: 29/04/2019
Período de inscrição: 29/04/2019 a 20/07/2019
Período de julgamento: 20/07/2019 a 15/08/2019
Divulgação do resultado do julgamento: 15/08/2019
Entrega do prêmio: durante COBEM, em Uberlândia, de 20/10/2019 a 25/10/2019.

A Comissão Julgadora foi constituída pelos membros:








Prof. Álisson Rocha Machado
Prof. Anselmo Eduardo Diniz
Prof. Domingos Alves Rade – Presidente
Prof. Emilio Carlos Nelli Silva
Prof. Helcio Rangel Barreto Orlande
Prof. José Roberto de França Arruda
Prof. Paulo Cesar Philippi

Após aplicação da metodologia de julgamento descrita na Ata dos trabalhos da Comissão, esta emitiu o seguinte parecer:
Inicialmente, a Comissão Julgadora declara que todos os candidatos indicados por membros da Comunidade Científica foram
considerados plenamente qualificados a receberem o Prêmio Prof. Leonardo Goldstein Jr., Edição 2019, por “suas contribuições para
o desenvolvimento da engenharia e ciências mecânicas no Brasil em termos de conquistas científicas e/ou tecnológicas, formação
de recursos humanos, gestão científica, tecnológica e acadêmica, divulgação e popularização da Ciência, e internacionalização da
Ciência brasileira.”, conforme estabelecido no Edital da ABCM.
A Comissão considerou que a avaliação das contribuições de docentes‐pesquisadores de tão alto gabarito deva ir além da apreciação
de quesitos quantitativos, sendo imperativo apreciar o impacto de suas obras sobre a Ciência brasileira de forma também qualitativa,
em perspectiva ampla. Com base nesta premissa, a Comissão faz a indicação do Prof. Luiz Bevilacqua para receber o Prêmio Prof.
Leonardo Goldstein Jr., Edição 2019, em apreciação de seu amplo, diversificado e duradouro legado em prol da Ciência brasileira,
legado este marcado por notório pioneirismo, do qual muitas gerações se beneficiaram e ainda virão a se beneficiar.
O prêmio será entregue ao Prof. Bevilacqua em sessão especial do COBEM, a ser realizada no dia 21/10/2019, das 18h às 19h.

São José dos Campos, 1º de outubro de 2019.

Domingos A. Rade
Presidente da Comissão Julgadora do Prêmio Prof. Leonardo Goldstein Jr., Ed. 2019.

