
Prêmio ABH 

 

Há outra premiação, denominada "Prêmio ABH", para trabalhos de pesquisas          

aprovados por Comissões Especiais. 

É um Certificado e/ou Troféu de Mérito que é conferido ao técnico filiado à              

Associação Brasileira de Horticultura, que 

desenvolveu trabalho considerado de relevância e de reconhecida contribuição         

científica ) na área de horticultura, sendo a 

premiação em duas categorias: Hortaliças e Medicinais e Aromáticas. 
 

REGULAMENTO  Normas do Prêmio ABH 
 
1) Quanto ao prêmio: será conferido um certificado ao(s) autor(es) de trabalho            
considerado de relevância e reconhecida contribuição científica na área de          
horticultura em duas categorias: a) Hortaliças e b) Medicinais e Aromáticas; 
 
2) Quanto ao trabalho: deverá ser apresentado na forma de artigo científico,            
publicado ou aceito para a publicação em periódicos classificados pela CAPES, no            
Qualis "A" ou "B", nacional ou internacional e deve ter sido apresentado em evento              
promovido pela ABH; 
 
3) Quanto ao autor: deverá ser associado a ABH e primeiro autor do artigo; 
 
4) Quanto à inscrição: deverá ser feita no período de 1 de agosto a 30 de                
dezembro de cada ano. O prazo máximo de inscrição será de dois anos após sua               
publicação e se for re-apresentado para nova avaliação que o seja também no             
mesmo período; 
 
5) Quanto à Comissão Julgadora: será específica para cada categoria do prêmio            
e deverá ser indicada em Assembléia Geral, a qual deverá emitir seu parecer até 30               
de abril de cada ano. Cada Comissão deverá ser constituída por três associados, de              
diferentes unidades da Federação, indicados em Assembléia Geral e com mandato           
de um ano, sendo vedada à reeleição dos membros para o período subseqüente.             
Os critérios para avaliação dos trabalhos serão de competência de cada Comissão            
Julgadora; 
 
6) Quanto à outorga: será feita na cerimônia de abertura do CBO a todos os               
autores do artigo laureado nas duas categorias. 
 



Os artigos devem ser encaminhados à secretaria da ABH no endereço: 
 
• Associação Brasileira de Horticultura Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia           
- UESB Biofábrica Estrada do bem querer, km 04, S/N, Caixa Postal 95 CEP.              
45.083-900 - Vitória da Conquista - BA. 
 

Data de Publicação: 01/08/2006   Fonte: AB 
 

Foram agraciados com o prêmio ABH 

 

NOME CIDADE E ESTADO ANO 

Paulo Donato Castellane  Curitiba/PR 1987 

João Eustáquio Cabral de 

Miranda  

Brasília/DF  1988 

Paulo César Tavares de 

Melo  

Recife/PE 1989 

Walter Siqueira Filho Campo Grande/MS  1990 

Simone da Costa Melo  Belo Horizonte/MG  1991 

Paulo Eduardo Melo Brasília/DF  1993 

Hiroshi Nagai Águas  São Pedro/SP 1994 

Danilo Fernandes da 

Silva Filho  

Foz do Iguaçu/PR 1995 

Luciana Veiga Barbosa  Rio de Janeiro/RJ 1996 

Ernani Clarete da Silva  Petrolina/PE 1998 

Maria Luiza de Araújo  Tubarão/SC 1999 



Luiz Antonio Augusto   

Gomes  

São Pedro/SP 2000 

Jacimar Luis de Souza  Brasília/DF  2001 

Gilmar Paulo Henz  Uberlândia/MG  2002 

Francisco Célio Maia   

Chaves  

Recife/PE  2003 

Ana Valéria de Souza  Campo Grande/MS 2004 

Luis Felipe Villani   

Purquerio  

Maringá,PR  2008 

Jacimar Luis de Souza    

Águas  

Lindóia/SP  2009 

Cristina Bambozzi  

Marchesan  

Guarapari,ES  2010 

Elizanilda Ramalho do   

Rego (Hortaliças)  

Viçosa,MG 2011 

Roberto de Albuquerque   

Melo (Medicinais e   

Aromáticas) 

Viçosa,MG  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


