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Victor de Mello Lecture 
 

REGULAMENTO 
 

1. CRIAÇÃO - A Victor de Mello Lecture foi instituída pela ABMS para homenagear o 
ilustre engenheiro geotécnico, professor Victor F. B. de Mello, sócio emérito da ABMS, ex-
presidente da ABMS e ex-presidente da ISSMGE, conforme deliberação do Conselho Diretor 
da ABMS. 

2. ORGANIZAÇÃO - Considerando a dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa, do Prof. 
Victor F. B. de Mello, a ABMS propôs à SPG a co-organização da Victor de Mello Lecture já 
a partir da sua primeira edição, em Abril de 2008. 

3. PERIODICIDADE - A Victor de Mello Lecture será proferida bienalmente, a partir de 
2008, alternadamente no Brasil e em Portugal. Sempre que possível, deverá ser proferida 
durante o Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia, evento bienal promovido conjuntamente 
pela ABMS e SPG. 

4. QUALIFICAÇÃO - O conferencista a ser convidado para proferir a Victor de Mello 
Lecture deverá ser um especialista geotécnico de renome e reconhecimento internacional, 
sócio da ISSMGE, com experiência nos temas com os quais o Prof. Victor de Mello teve 
afinidade ao longo de sua prestigiosa carreira de engenheiro, consultor e professor. 

5. SELEÇÃO – Uma lista tríplice deverá ser elaborada por comissão sêxtupla integrada pelos 
Presidentes da SPG e da ABMS e mais quatro membros indicados, sendo dois de cada 
Associação. A lista será classificatória e a disponibilidade do primeiro candidato será 
averiguada sigilosamente. Caso negativo procede-se consultas aos seguintes da lista. O 
conferencista afinal escolhido deverá ser convidado oficialmente com uma antecedência 
mínima de um ano, através de carta conjunta assinada pelos presidentes das duas Associações.  

6. TEMA - O conferencista convidado deverá indicar, no prazo de um mês após o convite, o 
título da Victor de Mello Lecture, para ser divulgado pelas diretorias da ABMS e SPG. 

7. TEXTO - O conferencista entregará, com antecedência mínima de um mês, o texto da 
Victor de Mello Lecture, redigido em inglês, com um mínimo de 10 e um máximo de 40 
páginas, para publicação exclusiva na Revista Soils and Rocks. 

8. APRESENTAÇÃO - A Victor de Mello Lecture deverá ser proferida em inglês ou 
português, com uma duração de cerca de 45 minutos. Ao início, haverá uma apresentação 
formal do conferencista e, ao final, um breve discurso de agradecimento com a entrega de 



 
 

 

 

diploma e de insígnia comemorativa. Os organizadores poderão prever um período para 
perguntas ou debates. Os nomes para a apresentação e agradecimento serão indicados pelas 
diretorias da ABMS e da SPG. 

9. ORGANIZAÇÃO - Os detalhes de planejamento, divulgação e realização da Victor de 
Mello Lecture serão organizados conjuntamente pelas direções da ABMS e da SPG, que 
dividirão as eventuais despesas referentes ao conferencista convidado. 

 
 
S. Paulo e Lisboa, 26 de Dezembro de 2012 
 

                    
José Luís Machado do Vale         Arsenio Negro 

        Presidente da SPG               Presidente da ABMS 
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