
CNPq-SBQ-RSC Brazilian Chemistry Certificate of Distinction 
 

Background 
During the RSC-SBQ section at the 41st Annual Meeting of the Brazilian Chemical Society, as part of 
the UK-Brazil Year of Science and Innovation 2018-19, RSC, SBQ and CNPq agreed to present the 
above-cited award during the 42nd Annual Meeting of the Brazilian Chemical Society. The Distinction 
will recognize publications and citations to their work in RSC journals, SBQ membership and CNPq 
level 2 recognition. Ideally, it will give two early career independent researchers (one male and one 
female) the opportunity to travel abroad to expose their work done in Brazil and build future 
collaborations.  
 

Selection Criteria 
1. Be a member of SBQ-Sociedade Brasileira de Química (must become a member before the 

42nd Annual Meeting SBQ, including during registration at the meeting). 
2. Be an early career independent researcher at tier 2 of CNPq (nivel 2). 
3. Have published in RSC journals in the last 2 years, 2018 and 2017 (as main author or co-

author), with extra consideration given to number of citations of those articles. Citations to 
those articles up to March 29, 2019 will be considered.  

SUM = (SUM number of RSC Pubs 2017 and 2018) x 2 + (SUM number of Citations up to March 29 of RSC Pubs 2017 and 2018) x 1  

The higher value will be the recipient under the above constraints. 

Tie breaker 
 Ties will be broken using criteria in this order: 1. authors who have published the most as 
corresponding authors; 2. the biggest citation numbers from 2017 and 2018 RSC papers; 3. the years 
from PhD with favour given to longer time from degree.  

 
The Prize 
The selected author(s) will be given the chance to travel abroad to a conference or to spend a short 
amount of time collaborating abroad, where RSC will provide up to 1,000 GBP for travel expenses 
and CNPq will provide 5,000 BRL for accommodation and traveling. If a conference is preferred, it 
should be chosen in agreement with the RSC, and the RSC will work to accommodate the selected 
awardee to register and submit their abstract (whether the abstract is accepted is up to the 
conference organizers).  
A certificate from CNPq, RSC and SBQ will be presented during the prize ceremony at SBQ on May 
28, 2019 by Prof Alison Hulme. We will also invite the recipients to be present at the RSC booth for a 
couple of hours during the meeting to share their experience with the general audience. 
 

Final Recommendations 
Update your records at CNPq and become a member of the Brazilian Chemical Society. Also, if they 
aren’t yet members, the awardees will also be invited to become a member of the RSC (MRSC). 
 
 
  



 
 

CNPq-SBQ-RSC Brazilian Chemistry Certificate of Distinction 
 
A Royal Society of Chemistry (RSC), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
(CNPq) e a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) premiarão 2 jovens pesquisadores com o objetivo 
de reconhecer publicações e citações na área de Química feitas nas revistas da RSC nos anos de 2017 
e 2018. O objetivo é incentivar a publicação, colaboração e disseminação do conhecimento, 
informou a gerente da RSC no Brasil. 
Durante a seção RSC-SBQ na 41ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, como parte do 
Ano de Ciência e Inovação Brasil-Reino Unido 2018-19, a RSC, a SBQ e o CNPq concordaram em 
viabilizar o prêmio acima citado, durante o 42a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. A 
Distinção reconhecerá publicações e citações de trabalhos em periódicos da RSC, que sejam 
membros da SBQ e pesquisadores nível 2 do CNPq. Idealmente, dois pesquisadores independentes 
de início de carreira (um homem e uma mulher) terão a oportunidade de viajar para o exterior para 
expor seu trabalho feito no Brasil e construir futuras colaborações. 

 
Critério de seleção 
1. Ser membro da SBQ-Sociedade Brasileira de Química (deve se tornar um membro antes da 42ª 
Reunião Anual da SBQ, inclusive durante a inscrição na reunião). 
2. Ser um pesquisador independente em início de carreira no nível 2 do CNPq. 
3. Ter publicado em revistas RSC nos últimos 2 anos, 2018 e 2017 (como autor principal ou coautor) 
que terá peso 2, com consideração peso 1 dada ao número de citações desses artigos. Serão 
consideradas citações para esses artigos até 29 de março de 2019. 
 

Desempate 
Critérios nesta ordem: 1. Autores que publicaram mais como autores correspondentes; 2. Maior 
número de citações em 2017 e 2018 nos trabalhos publicados nas revistas RSC; 3. Tempo desde o 
doutorado favorecendo o de maior período. 
 

O prêmio 
Os autores selecionados terão a chance de viajar ao exterior para uma conferência ou passar um 
curto período colaborando no exterior, onde a RSC fornecerá até 1.000 libras para despesas de 
viagem e o CNPq fornecerá até 5.000 BRL para hospedagem e viagem. A conferência deve ser 
escolhida de acordo com o RSC, e a RSC trabalhará para acomodar o beneficiário selecionado para 
registrar e enviar seu resumo (a aceitação do resumo cabe aos organizadores da conferência). 
Um certificado do CNPq, RSC e SBQ será apresentado durante a cerimônia de premiação na SBQ em 
28 de maio de 2019 pela Prof Alison Hulme (University of Edinburgh), que representará a RSC na 42ª 
RA SBQ. Também convidaremos os agraciados para estarem presentes no estande da RSC por 
algumas horas durante a reunião para compartilhar sua experiência com o público em geral. 
 

Recomendações Finais 
Atualize seus registros no CNPq e torne-se um membro da Sociedade Brasileira de Química. Além 
disso, se ainda não forem membros, os premiados também serão convidados a se tornarem 
membros do RSC (MRSC). 
Os vencedores do CNPq-SBQ-RSC Brazilian Chemistry Certificate of Distinction serão anunciados em 
Abril e agraciados durante a 42ª Reunião Anual da SBQ, entre 27 e 30 de maio, em Joinville (SC).  
 

 
 


