
Prêmio Drª Maria Angelica Pagliarini Waidman 

 

Artigo 1º - O prêmio Drª Maria Angelica Pagliarini Waidman está sendo instituído no 15º Encontro 

do LEIFAMS (Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Família e Saúde) realizado em Foz do Iguaçu e  é 

patrocinado pelo mesmo. 

 

Artigo 2º - O prêmio destina-se ao melhor relato de experiência desenvolvido na perspectiva do 

cuidado centrado na interação enfermeiro – família.  

 

Artigo 3º - A coordenação do LEIFAMS é responsável pela constituição da Comissão Julgadora do 

Prêmio, que deverá ser composta por 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 - O trabalho deverá estar inscrito para apresentação no evento, em alguma das 

modalidades disponíveis. 

  Parágrafo 1º - O trabalho será avaliado quanto às Normas de Premiação do evento e 

critérios estabelecidos pela Comissão Julgadora. 

  Parágrafo 2º - O trabalho só poderá ser apresentado no evento por um de seus  autores. 

  

Artigo 5º - O trabalho classificado em primeiro lugar será contemplado com o Diploma de Honra ao 

mérito, uma placa patrocinada pelo LEIFAMS, um volume do livro “Enfermagem à família: dimensões e 

perspectivas” e cada um de seus autores receberá um número temático da revista Ciência, Cuidado e 

Saúde abordando pesquisas e relatos de experiências com famílias.  

  Parágrafo 1º - Os demais trabalhos receberão um Diploma de Honra ao Mérito e cada um 

de seus autores receberá um número temático da revista Ciência, Cuidado e Saúde abordando pesquisas e 

relatos de experiências com famílias.  

  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 Vice- Presidente do Evento. 

  

Artigo 6º - 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 7º - Compete à Comissão Organizadora do evento, dirimir as dúvidas surgidas na 

interpretação deste regulamento, bem como modificá-lo quando julgar necessário. 

  

Artigo 8º - O trabalho científico classificado em primeiro lugar será contemplado com o Diploma de 

Honra ao mérito e uma placa patrocinada pelo LEIFAMS. 

 

Podem inscrever-se:  

- enfermeiros.  

- estudantes de pós-graduação e respectivo orientador. 

- estudantes de cursos de graduação em enfermagem e o professor orientador; 

 

Critérios para o trabalho concorrer ao prêmio: 

- ser inédito; 

- ter como foco central o relato de uma metodologia/experiência de cuidado de enfermagem baseado em 

um modelo teórico centrado na interação enfermeiro – família;  

- o cuidado deve ter ocorrido em no mínimo quatro encontros; 

- apresentar de forma detalhada como ocorreu a interação enfermeiro – família nos diferentes encontros; 

- apresentar o nome do projeto, seus objetivos, o referencial teórico que guiou a prática interativa; o 

número de famílias/familiares envolvidos; o papel desempenhado pela enfermagem assim como pelas 

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

- relatar os principais resultados assim como os desafios enfrentados e as implicações para novas praticas 

de interação enfermeiro - família. 

- seguir as normas prescritas pela ABNT. 

 


