
Prêmio Drª Zélia Biasoli Alves 

Artigo 1º - O prêmio Drª Zélia Biasoli Alves instituído no 14º 

Encontro do LEIFAMS (Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Família 

e Saúde). 

Artigo 2º - O prêmio destina-se ao melhor trabalho elaborado por 

uma equipe multidisciplinar sobre um projeto assistencial às famílias em 

uma das fases de desenvolvimento (gestação, recém nascido, infância e 

adolescência) cujo foco seja o processo de cuidar/educar sob a 

perspectiva do desenvolvimento humano e saúde. 

Artigo 3º - A coordenação do LEIFAMS é responsável pela 

constituição da Comissão Julgadora do Prêmio, que deverá ser composta 

por cinco membros: um representante do LEIFAMS, a presidente do 

LEIFAMS e três outros membros do LEIFAMS. 

 Parágrafo 1º - os membros da Comissão Julgadora não poderão 

concorrer ao prêmio. 

 Parágrafo 2º - não caberão recursos das decisões da Comissão 

Julgadora. 

 Parágrafo 3º - A Comissão Julgadora formalizará em relatório o 

processo utilizado na avaliação dos trabalhos concorrentes, relacionando 

e justificando os três primeiros classificados, que deverão ser entregues 

em duas vias (uma para o LEIFAMS, e outra para a Comissão de 

Organização do Evento). 

 Artigo 4º - Os autores deverão inscrever o trabalho no evento. 

 Parágrafo 1º - O trabalho será avaliado quanto às Normas de 

Premiação do evento e critério estabelecidos pela Comissão Julgadora. 

 Parágrafo 2º - Serão aceitos trabalhos de no mínimo de dois e no 

máximo cinco autores. 

 Parágrafo 3º - O trabalho deverá ser apresentado no evento por um 

dos autores. 



 Artigo 5º - O trabalho científico classificado em primeiro lugar será 

contemplado com o Diploma de Honra ao mérito e uma placa patrocinada 

pelo LEIFAMS. 

 Parágrafo 1º - Os demais autores receberão um Diploma de Honra 

ao Mérito. 

 Parágrafo 2º - No Diploma de Honra ao Mérito e placa constará o 

nome do prêmio concedido, classificação do trabalho, o nome do LEIFAMS 

e da SOBEP, título do estudo, nomes dos autores, cidade, especificação e 

ano do evento. 

 Parágrafo 3º - O Diploma de Honra ao Mérito será assinado pela 

Presidente da Comissão Julgadora, Membro da Diretoria do LEIFAMS e 

pela Presidente do Evento. 

 Artigo 6º - Os trabalhos classificados em segundo e terceiro lugares 

receberão o Diploma de Honra ao Mérito, conforme especificado nos 

parágrafos primeiro, segundo e terceiro do Artigo 5º. 

 Artigo 7º - A proclamação e premiação dos trabalhos vencedores 

realizar-se-ão em Sessão Plenária no evento, depois de concluídas as 

Sessões de Apresentação dos trabalhos concorrentes. 

 Artigo 8º -  Compete à Comissão Organizadora do evento, dirimir as 

dúvidas surgidas na interpretação deste regulamento, bem como 

modificá-lo quando julgar necessário. 

Podem inscrever-se:  

-estudantes ou profissionais, sendo que no mínimo um deve estar inscrito 

no evento. 

- estudantes de cursos de graduação (pelo menos de duas áreas diversas 

sob orientação de um professor de um dos programas envolvidos; 

- profissionais de pelo menos duas áreas diferentes do conhecimento que 

atuam em conjunto em programas de atenção as famílias e seus filhos, em 

um serviço público ou privado. 

 



Critérios para o trabalho concorrer ao edital: 

- ser inédito; 

- ter como foco central o relato de uma experiência de cuidar e/ou 

educativo realizado por uma equipe multidisciplinar com famílias (em fase 

de desenvolvimento); 

- o cuidado relatado ser parte de um programa ou projeto vinculado à 

universidade ou à uma instituição; 

-o processo de cuidar e ou educativo constar de no mínimo quatro sessões 

e ter ocorrido igualmente num período não inferior à um mês; 

- apresentar de forma detalhada o(s) contexto(s) no qual foi desenvolvido; 

- apresentar o nome do projeto, seus objetivos, o referencial teórico que  

guiou a prática; o número de famílias/familiares envolvidos; o estagio do 

ciclo vital vivenciado pelos mesmos; os cuidados/educação propostos e 

desenvolvidos; o papel desempenhado pela equipe assim como das 

famílias e seus filhos; a forma dos registros dos encontros e a avaliação da 

equipe e das famílias; 

- relatar os principais resultados assim como os desafios enfrentados e as 

implicações para novas praticas de cuidado/educação de natureza 

multidisciplinar. 

-o trabalho precisa seguir as normas prescritas pela ABNT. 

O valor da premiação: R$ 200,00 para o primeiro lugar, R$ 100,00 para 

segundo e R$ 50,00 para o terceiro lugar, além do Diploma e da Placa. 


