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EDITAL PRÊMIO BRANCA DE ALMEIDA FIALHO – 2020 
 

A partir de 2020, a Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis) concederá anualmente o        

BRANCA DE ALMEIDA FIALHO.  A fisiologista Branca de Almeida Fialho nasceu em Petrópolis (RJ) em 

10 de março de 1896 e com os irmãos Álvaro e Miguel Ozório de Almeida organizou o primeiro centro de 

fisiologia experimental do Brasil.  Fisiologista e educadora brasileira, Branca participou da organização da 

Associação Brasileira de Educação, que presidiu de 1934 a 1935 e de 1942 a 1944.  Também foi 

presidente da Federação de Mulheres do Brasil, filiada à Federação Internacional de Mulheres.  Publicou 

obras sobre fisiologia de rãs, serpentes, tatus e morcegos e “A Educação Secundária no Brasil“.  Faleceu 

em janeiro de 1965.  Este Prêmio será um reconhecimento à primeira mulher-fisiologista do Brasil de que 

temos registro. 

Fonte: Associação Brasileira de Educação (http://www.abe1924.org.br/quem-somos/galeria-dos-

presidentes/122-branca-de-almeida-fialho).  

O                            alho da SBFis visa estimular a produção científica em fêmeas ou 

mulheres na área de fisiologia.  As mulheres (e fêmeas, no caso de pesquisas com animais), são sujeitas 

de pesquisa com frequência muito menor que os homens.  Assim, embora em muitos aspectos a 

fisiologia dos homens e mulheres seja bastante diferente, os achados científicos revelados em modelos 

masculinos, frequentemente são estendidos para a população como um todo, gerando, muitas vezes, 

outros problemas de saúde e tratamentos inadequados ou ineficazes. Considerar a diversidade de 

gênero é crucial para o desenvolvimento da ciência, este prêmio tem por objetivo valorizar pesquisas 

em fisiologia que considerem as mulheres/fêmeas como sujeitas de pesquisa.  

Para concorrer, o/a primeiro/a autor/a deve inscrever seu trabalho no Congresso Anual da SBFis.  Os 3 

trabalhos que obtiverem maior pontuação de uma comissão de seleção indicada pela “Comissão 

Mulheres na Fisiologia” da SBFis serão classificados para apresentação oral em uma sessão específica 

do Congresso Anual da SBFis. N sessão de apresentação oral uma comissão composta por no mínimo 3 

pesquisadores da área, indicada pela “Comissão Mulheres na Fisiologia” da SBFis, fará a indicação final 

ao Prêmio. 

O trabalho classificado em primeiro lugar receberá o Certificado de ganhador do Prêmio Branca de 

Almeida Fialho. Os outros trabalhos receberão certificado de menção honrosa. 

Para concorrer, os interessados deverão seguir as normas abaixo:  

 Os interessados deverão registrar a intenção de concorrer ao prêmio;  

 O trabalho de pesquisa deverá ter sido realizado no Brasil;  

 Os interessados deverão ser o primeiro autor da pesquisa; 

 Os interessados deverão          /a e estar em dia com a SBFis; 

 Os interessados deverão                5 (trinta e cinco) anos                       

congresso, 4/10/2020 (mediante documento comprobatório de idade a ser apresentado no 

evento);  

   tema do trabalho de erá ser obrigatoriamente na área de Ciências Fisiológicas. 
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