


ARTIGO 1o

Os Prêmios NASCECME destinam-se a distinguir obras inéditas de profissionais que atuam na prática no seg-
mento de Central de Material e Esterilização (CME) no Brasil e exterior. Este 1° PRÊMIO NASCECME foi 
criado em alusão às comemorações internacionais dos 200 anos do nascimento de Florence Nigthingale.

Pelo menos 1(um) dos autores deverá estar atuando na prática de CME. Cada autor poderá enviar, no máximo, 3 
(três) trabalhos. O número máximo de autores será de 3 (três) por trabalho inscrito.

ARTIGO 2o

Os Prêmios consistem em troféus, diplomas e livros específicos.

ARTIGO 3o

Os Prêmios serão atribuídos por um júri escolhido pela direção do NASCECME constituído por cinco profissionais 
da enfermagem, de reconhecida experiência, representando as cinco regiões do Brasil (norte, nordeste, centro-
oeste, sul e sudeste) e dois profissionais da enfermagem, igualmente de reconhecida experiência, que responde-
rão pela coordenação dos jurados com direito ao voto de desempate.

ARTIGO 4o

Podem concorrer ao 1° PRÊMIO NASCECME, todos os profissionais de enfermagem que estejam atuando em 
Central de Material e Esterilização (CME), e demais profissionais que interagem com o processamento de produtos 
para saúde, além de graduandos de enfermagem do último ano de graduação. O prêmio abrange as instituição de 
saúde, pública, privada ou filantrópica, independente da classificação do serviço de CME, no Brasil e exterior.



ARTIGO 5o

As inscrições para concorrer ao Prêmio serão ser realizadas através de preenchimento de ficha cadastral no site: 
www.nascecme.com.br/premio constando: nome completo, CPF, endereço eletrônico e instituição do(s) autor(es). 
O(s) autor(es) deverá(ão), no ato da inscrição, selecionar(em) a classificação na qual o respectivo trabalho se 
enquadra:

1. Artigo original: xxxxx

2. Revisão integrativa, sistemática com ou sem meta-análise ou metassíntese: xxxxx

3. Estudo de casos ou Relato de experiência profissional: xxxxx

Resumo
O resumo deverá ser escrito em português, espanhol ou inglês de acordo com a procedência e língua pátria do(s) 
autor (es). Este deverá ser originário de trabalho inédito e estar descrito no máximo em 600 (seissentas palavras) 
excluíndo-se as referências. O resumo deverá conter os itens abaixo:

Título: deve conter, no máximo,12 palavras digitadas no software Word for Windows, fonte Arial 12, em negrito
Introdução: xxxxx
Objetivos: xxxxx
Método: xxxxx
Resultados: xxxxx
Conclusões: xxxxx
Palavras-chaves: xxxxx
Referências: xxxxx



ARTIGO 6o

Após o recebimento da ficha cadastral, o candidato receberá, no seu endereço de eletrônico, o número da inscri-
ção do seu trabalho. 

ARTIGO 7o

Os Prêmios podem não ser atribuídos se o júri entender que nenhuma das obras apresentadas a concurso possui 
valor literário suficiente para ser distinguida.

ARTIGO 8o

Não é permitida atribuição de prêmios ex aequo (com igual mérito), podendo ser atribuída Menções Honrosas.

ARTIGO 9o

Os candidatos deverão enviar um exemplar da obra, devidamente assinado e rubricado, até ao dia 
30 de junho de 2020 (sendo válida a data de postagem dos Correios), aos cuidados de:

Maria Virgínia Godoy da Silva
Rua Barão de Mesquita 579 Apto. 404  Andaraí Rio de Janeiro RJ Brasil 
CEP 20540-001

ARTIGO 10o

O trabalho também deverá ser enviado, em formulário específico, por e-mail, até o dia 30 de junho de 2020 ??
para o endereço eletrônico: premio@nascecme.com.br, em arquivo com a extensão .pdf
O regulamento está disponível no site:www.nascecme.com.br/prêmio.

ARTIGO 11o

Das decisões do júri, não cabe qualquer reclamação.



ARTIGO 12o

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do NASCECME em conjunto com a coordenação dos trabalhos.

ARTIGO 13o

A entrega dos Prêmios será feita em sessão solene, em São Paulo, em data a anunciar.

ARTIGO 14o

Apresentar o trabalho, por escrito, em forma de texto, como o candidato percebe a teoria descrita por Florence 
Nightingale, que caracterizava os aspectos de meio ambiente e higiene, traçando um paralelo com as atividades 
desenvolvidas pela CME, atualmente.

ARTIGO 15o

Este texto, limitado ao máximo de 20 páginas (A4 - 21,0 x 29,7 cm), deverá atender ao formato:
- Fonte: Arial
- Letra: 12 com entrelinha 14
- Margem: 2 cm

São permitidos, além do texto: anexos, fotos ilustrativas do projeto, tabelas e/ou gráficos.

ARTIGO 16o

Os dados do candidato deverão conter:
- Informações pessoais em uma página; 
- Formação e experiência profissional em outra página; 
- Foto profissional, em alta resolução (extensão .jpg - resolução 300 dpi).



ARTIGO 17o

O histórico da instituição de origem do trabalho deverá conter, no máximo 1 página, apresentando os itens: 
- Contexto em que está inserida; 
- Localização e identificação da instituição; 
- Número de habitantes da região que abrange;
- Número de leitos/atendimentos da instituição; 
- Número de colaboradores;
- Tipos de serviços prestados (relacionar).

ARTIGO 18o

O trabalho deverá seguir o modelo: 
- Introdução;
- Objetivo Geral e Específico;
- Metodologia;
- Resultados;
- Conclusão.

ARTIGO 19o

O trabalho deverá abranger no mínimo aos seguintes critérios, que serão objeto da avaliação dos trabalhos:
1 - Liderança;
2 - Foco no Cliente;
3 - Gestão dos Processos.



ARTIGO 20o

A avaliação e classificação dos trabalhos serão compostas de 2 Etapas, configurando-se:

- Primeira Etapa:
Verificação da conformidade do material enviado com as especificações estabelecidas por esse regulamento. 
Os trabalhos que excederem o número de 20 (vinte) páginas serão desclassificados.

- Segunda Etapa:
Análise dos trabalhos pela comissão julgadora para a seleção dos melhores.
Os trabalhos serão avaliados sob critérios distintos. Cada critério receberá uma nota de 0 a 10.

ARTIGO 21o

No critério de liderança, o trabalho que receber menos de 3 (três) pontos será desclassificado, mesmo que 
tenha sido bem avaliado sob um ou mais critérios.

ARTIGO 22o

A nota final dos trabalhos será a média das notas obtidas em cada um dos 3 (três) critérios avaliados, sendo a 
somatória máxima de 30 pontos.

ARTIGO 23o

A divulgação dos resultados dos três trabalhos classificados será realizada no respectivo endereço eletrônico 
cadastrado. A classificação dos demais trabalhos não será divulgada. 

ARTIGO 24o

As Premiações serão reveladas na data especificada no Art.25° e são de caráter pessoal e intransferível, não 
sendo admitida sua substituição por outra espécie de bens.



ARTIGO 25o

O Cronograma de Inscrição do Trabalho e Entrega do Prêmio estão assim estabelecidos:

- 30 de junho de 2020 - Prazo limite para inscrição e entrega dos trabalhos
- 1 de agosto de 2020 - Divulgação dos trabalhos  premiados.

ARTIGO 26o

Os trabalhos inscritos serão ser publicados, na íntegra, no site www.nascecme.com.br, em revistas especializa-
das, encartes comerciais, folders promocionais, entre outros, com autorização do autor, configurada no ato da 
inscrição do trabalho para concorrer ao prêmio.

ARTIGO 27o

As dúvidas que não puderem ser dirimidas pelas disposições deste regulamento serão submetidas à apreciação 
da comissão julgadora sob a coordenação do NASCECME, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis.

ARTIGO 28o

Os autores cedem gratuitamente e por prazo indeterminado, o direito de utilização de seu nome, sua imagem e 
som de voz, para o fim exclusivo de divulgação desta premiação, independentemente de qualquer comunicado.

ARTIGO 29o

A inscrição do trabalho pressupõe, por parte do participante, total concordância e aceitação deste regulamento.


