
No dia 20 de junho de 2022, a RSC (Royal Society of Chemistry) e a comissão 

organizadora do 18° BMOS (Brazilian Meeting Organic Synthesis), anunciaram as 

vencedoras do Prêmio RSC/BMOS Early Career Investigator Award Edição 2022.  

O RSC/BMOS Jovem Investigador foi criado em 2013 e desde então o BMOS apresenta 

o prêmio em todas as suas edições em 2015 e 2018. Desde a criação do prêmio, o 

RSC/BMOS Jovem Investigador vem selecionando e premiando importantes cientistas 

do Brasil, América Latina e Reino Unido. Até o momento, 14 pesquisadores receberam 

esta honra durante os eventos do BMOS. 

Dos 14 pesquisadores que receberam o Prêmio instituído em 2013, apenas uma mulher 

foi indicada. Nesse sentido, neste ano de 2022, a comissão organizadora do 18º BMOS 

e RSC definiu que o prêmio deve selecionar favoravelmente mulheres cientistas e 

contribuir para tornar este importante prêmio da nossa comunidade de Química 

Orgânica mais inclusivo e equilibrado de gênero, com base na valorização de princípios 

como inclusão e respeito. 

As professoras Clarissa P. Frizzo (UFSM) e Fernanda A. Rosa (UEM) estão entre as 

vencedoras. Ambas professoras concluíram o Curso de Pós-Graduação (Mestrado e 

Doutorado) no PPGQ-UFSM, sendo orientandas do professor Marcos A. P. Martins e 

portanto, egressas do NUQUIMHE (Núcleo de Química de Heterociclos).  

Este fato é motivo de muito orgulho para o Grupo de Pesquisa e seus pesquisadores, 

pois como mostra o perfil de protagonismo, liderança e destaca a alta qualidade da 

formação de recursos humanos dos pesquisadores formados no PPGQ- UFSM.  

 

As pesquisadoras participarão da cerimônia de premiação “RSC/BMOS Early Career 

Investigator” e farão apresentações em Flash durante o evento BMOS que vai ocorrer 

do dia 17-21 de outubro de 2022 em Tiradentes -MG (https://www.bmosbrazil.com/). 

 

 

 

 

Clarissa P. Frizzo 

UFSM 

Clarissa Frizzo estudou na Universidade Federal de 

Santa Maria, obtendo doutorado em Química 

Orgânica. Desde 2013, é Professora da 

Universidade Federal de Santa Maria. Em 2019, foi 

Professor Visitante no Departamento de 

Bioengenharia da Universidade do Texas em 

Dallas, EUA. Ela também é co-autora e autora de 

12 capítulos de livros. O professor Frizzo é Bolsista 

de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D 

e possui 135 publicações com mais de 2700 

citações e índice H = 24. 

http://lattes.cnpq.br/0029279904716491


 

 

Fernanda A. Rosa 

UEM 

Fernanda Rosa estudou na Universidade Federal 

de Santa Maria, obtendo doutorado em Química 

Orgânica. Desde 2011, é Professora da 

Universidade Estadual de Maringá. Foi 

coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Química da UEM e é membro ativo da Divisão de 

Química Orgânica da Sociedade Brasileira de 

Química. A professora Rosa é Bolsista de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 e 

possui 53 publicações com 749 citações e índice H 

= 17. 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6720259398546662

