
REGULAMENTOS DO PRÊMIO PROFESSORA OLGA ROSARIA EIDT 

 

 

Art. 1º O Prêmio PROFESSORA OLGA ROSARIA EIDT instituído, em 2013, patrocinado 

pela Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia (FAENFI) da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) destina-se a associado da 

Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras (SOBEP).  

 

 

Art. 2º O prêmio destina-se aos melhores trabalhos apresentados sobre Promoção e 

Educação em Saúde da criança, adolescente e suas famílias, nos diversos 

contextos de cuidado, nas categorias Estudante e Profissional. 

 

 

Art. 3º - A Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem da FAENF- PUCRS é 

responsável pela constituição da Comissão Julgadora do Prêmio, que deverá ser 

composta por quadro membros e presidida pela mesma. 

 

1º§ - A Presidente da Comissão Julgadora, coordenadora do Curso de Graduação em 

Enfermagem da FAENFI-PUCRS, deverá indicar dois professores pesquisadores do 

Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos em Promoção e Vigilância da Saúde 

(GIPEPROVIS) e um docente/ doutor do Curso de Graduação em Enfermagem da 

FAENFI para constituírem a Comissão Julgadora do Prêmio. 

2º§ - Os membros da Comissão Julgadora não poderão concorrer ao prêmio.  

3º§ - Não caberão recursos das decisões da Comissão Julgadora.  

4º§ - 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 a Faculdade de Enfermagem, Nutrição e 

Fisioterapia e outra para a Comissão de Organização do Evento). 

 

 

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

 

1º§ - O trabalho será avaliado quanto às Normas de Premiação do Evento e critérios 

estabelecidos pela Comissão Julgadora.  

2º§ - Serão aceitos trabalhos de no mínimo de dois e máximo de seis autores, sendo que 

todos deverão ser sócios da SOBEP.  

3º§ - O trabalho deverá ser apresentado no evento por um dos autores.  

 

 

Artigo 5º - O trabalho científico classificado em primeiro lugar, na categoria estudante e 

profissional, será contemplado com o Diploma de Honra ao Mérito e uma placa oferecida 

pela Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da PUCRS.  

1º§ - Os autores do trabalho receberão um Diploma de Honra ao Mérito e uma placa.  



2º§ - No Diploma de Honra ao Mérito e na placa, constará o nome do prêmio concedido; 

classificação do trabalho; nome da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia e 

da SOBEP; título do estudo; nome dos autores; cidade; especificação e ano do evento.  

3º§ - O diploma de Honra ao Mérito será assinado pelo (a) Presidente da Comissão 

Julgadora, Diretora da FAENFI-PUCRS e pelo (a) Presidente/ Vice-Presidente do evento.  

 

 

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


