
PRÊMIO SOBEP 

 

 

Art 1º O Prêmio “SOBEP”, instituído no I Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e 

Neonatal, IV Congresso Paulista de Enfermagem Pediátrica e III Encontro de Enfermagem 

Neonatológica, em 2003 é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras 

(SOBEP);  

 

 

Art 2º O prêmio destina-se aos melhores trabalhos apresentados sobre assistência, ensino e pesquisa 

de enfermagem ao recém-nascido, criança e adolescente e suas famílias, nos diversos contextos de 

cuidado, nas categorias Estudante e Profissional;  

 

 

Art 3º A Sub-Comissão de Premiação do congresso é responsável pela constituição da Comissão 

Julgadora do Prêmio, que deverá ser composta por cinco membros, sendo obrigatoriamente 

presidida pelo Coordenador da Comissão de Educação e Pesquisa da SOBEP, ou por um de seus 

membros, por ele designado.  

 

§1 Os membros da Comissão Cientifica e Sub-Comissão de premiação de trabalhos científicos, 

assim como os membros da Diretoria da SOBEP não poderão concorrer ao Prêmio SOBEP.  

 

§2 Não caberão recursos das decisões da Comissão Julgadora.  

 

§3 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, sendo uma para a SOBEP e outra para a Comissão de Organização do 

Evento.  

 

 

Art 4º Os autores deverão inscrever o trabalho para concorrer ao prêmio SOBEP no evento.  

 

§1 O trabalho será avaliado quanto às Normas de Premiação do evento e critérios estabelecidos 

pela Comissão Julgadora;  

 

§2 Serão aceitos trabalhos de no mínimo dois e no máximo quatro autores, sendo que todos 

deverão ser sócios da SOBEP;  

 

       § 3 O trabalho deverá ser apresentado no evento por um dos autores;  

 

 

Art 5º As modalidades de premiação são as seguintes:  

 

I. Para o primeiro lugar, nas categorias estudante e profissional, será oferecido uma placa, na qual 

constará: o nome do prêmio concedido, a classificação do trabalho, o nome da SOBEP, o título do 

estudo, o nome dos autores, a cidade e o ano do evento; certificado de 1º lugar para cada um dos 

autores; gratuidade no pagamento da anuidade da SOBEP do ano seguinte ao evento para todos os 

autores; inscrição gratuita no V CBEPN para todos os autores; e publicação do trabalho na revista 

SOBEP, desde que haja interesse dos autores em submetê-lo segundo as normas da revista;  

II. Para o segundo lugar para ambas as categorias, será oferecido um certificado de 2º lugar para 

cada um dos autores; gratuidade no pagamento da anuidade da SOBEP do ano seguinte ao evento 



para todos os autores; e publicação do trabalho na revista SOBEP, desde que haja interesse dos 

autores em submetê-lo segundo as normas da revista;  

III. Para o terceiro lugar para ambas as categorias, será oferecido um certificado de 3º lugar para 

cada um dos autores e publicação do trabalho na revista SOBEP, desde que haja interesse dos 

autores em submetê-lo segundo as normas da revista;  

 

§ único Os certificados serão assinados pelo (a) Presidente da Comissão Julgadora, pelo Presidente 

da SOBEP e pelo (a) Presidente do evento.  

 

 

Art 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.  

 

 

Art 7º Compete à Comissão Executiva do evento, dirimir as dúvidas surgidas na interpretação deste 

regulamento, bem como modificá-lo quando julgar necessário, em concordância com as 

determinações da SOBEP. 


