
 
 

FORMATO DOS TRABALHOS PARA PRÊMIO TAKA OGUISSO 
  

Para concorrer ao Prêmio “TAKA OGUISSO”, o trabalho deve ser enviado pelo 
e-mail: abradhenfeventos@gmail.com, contendo o resumo e o trabalho completo. 
Quanto ao resumo, seguir as orientações constantes na “APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHOS CIENTÍFICOS – RESUMO”. Quanto ao trabalho completo, deverá ser 
construído em Folha A4, Fonte Arial (título 14 e texto 12), espaçamento de 1,5 
contendo o máximo de 15 páginas. No trabalho completo NÃO PODERÁ CONTER O 
NOME DOS AUTORES (Apenas o título e o texto alusivo ao trabalho). Além desses 
dois arquivos (um contendo o resumo e o outro contendo o trabalho completo), deverá 
ser enviada a confirmação da inscrição do relator no evento, o comprovante de 
quitação da anuidade da ABRADHENF de 2018 de, pelo menos, um dos autores na 
qualidade de associado e o Termo de Transferência de Direitos Autorais assinado por 
todos os autores escaneado. Vale destacar que, o estudante de graduação possui 
isenção da taxa de anuidade. Contudo, para concorrer ao prêmio TAKA OGUISSO, 
um dos autores deverá ser membro e, caso o estudante seja o autor a comprovar a 
filiação, ele deverá entrar no site da ABRADHENF (http://www.abradhenf.com.br/pt-
br/formulario_de_filiacao) preencher o formulário para ser gerado o comprovante de 
filiação. De posse do trabalho, a comissão científica verificará a adequação quanto às 
normas do evento e do prêmio e, devolverá aos autores, caso viole alguma norma ou, 
encaminhará para a comissão avaliadora (apenas o arquivo contendo o trabalho 
completo). A comissão avaliadora será composta por membros indicados pela 
Presidência da ABRADHENF.  

Para concorrer ao Prêmio “TAKA OGUISSO”, serão aceitos somente relato 
de experiência, revisão integrativa, revisão sistemática ou relatório final de 
pesquisa que ainda não foram publicados em periódicos, que versem sobre as 
contribuições para o campo da história da enfermagem. Não serão aceitos trabalhos de 

autoria apenas de estudantes. O prazo máximo para a inscrição será até 31 de agosto de 
2018. O autor que submeteu o trabalho será informado via e-mail da apreciação dos 
trabalhos e, caso aprovado, dos horários de exposição dos pôsteres. Os trabalhos que 
concorrerão ao Prêmio “TAKA OGUISSO” e que forem aprovados, não serão 
publicados na íntegra, apenas o resumo com no máximo 2500 caracteres. Os resumos 
compilados em formato digital ficarão permanentemente, ou pelo tempo que a Diretoria 
da ABRADHENF julgar pertinente, à disposição do público para download gratuito no 
site da ABRADHENF.  

OS TRABALHOS FORA DO PADRÃO DE FORMATAÇÃO SERÃO 
DEVOLVIDOS, SEM ANÁLISE, PARA O E-MAIL DO RELATOR. 
  
 
Envio de trabalhos on-line: abradhenfeventos@gmail.com 
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REGULAMENTO DO PRÊMIO TAKA OGUISSO 
 
Art. 1º - O Prêmio TAKA OGUISSO, instituído em 2018 e patrocinado pela Academia 
Brasileira de História da Enfermagem, destina-se as aos melhores trabalhos cujo foco 
seja na área de História da Enfermagem, apresentados durante o Colóquio de História 
da Enfermagem da Academia Brasileira de História da Enfermagem.   
 
Art. 2º - Os trabalhos inscritos para o Prêmio TAKA OGUISSO deverão ter por tema a 
história da enfermagem; ter caráter inédito, atestado por seus autores; e ser 
apresentados por um de seus autores no Colóquio de História da Enfermagem da 
Academia Brasileira de História da Enfermagem.  
 
Art.3º - Os trabalhos concorrentes ao Prêmio TAKA OGUISSO serão avaliados, 
previamente, pela comissão científica, para proceder à conferência quanto às normas e 
formatação que, após, serão encaminhados para uma comissão avaliadora nomeada 
pela Presidência da ABRADHENF, para que se verifique sua adequação ao tema do 
prêmio, bem como, a pertinência e relevância científica.   
 
Art.4º- Serão aceitos trabalhos elaborados individualmente ou em grupo de, no 
máximo, seis autores.  
Parágrafo Único – Não serão aceitos trabalhos de autoria apenas de estudantes. 
 
Art.5º- Para concorrer ao prêmio, é obrigatório que, pelo menos, um dos autores seja 
associado/filiado da ABRADHENF, devendo encaminhar o comprovante de quitação da 
anuidade do ano de 2018, junto com os demais documentos exigidos nas normas do 
evento.   
 
Art.6º- A Comissão Avaliadora do Prêmio formalizará, em relatório, o processo de 
avaliação dos trabalhos, relacionando os concorrentes e justificando a escolha dos três 
primeiros classificados.  
§ 1º O Prêmio será destinado ao 1º, 2º e 3º melhores trabalhos apresentado durante o 
Colóquio Brasileiro de História da Enfermagem e constará de um certificado e de um 
troféu; 
§ 2º O Colóquio Brasileiro de História da Enfermagem se reserva no direito de 
suspender a premiação (1º, 2º e 3º lugar) na ausência de trabalhos que contemplem as 
normas estabelecidas. 
 
Art.7º- Não caberá recurso das decisões da Comissão Avaliadora do Prêmio.  
 
Art. 8º - A proclamação e premiação dos trabalhos classificados nos três primeiros 
lugares serão realizadas na Sessão de Encerramento do Colóquio Brasileiro de História 
da Enfermagem do ano em que ocorreu a inscrição ao Prêmio.  
 
Art. 9º - Compete à Diretoria da ABRADHENF, dirimir as dúvidas surgidas na 
interpretação deste Regulamento, bem como sugerir as modificações necessárias, as 
quais serão alvo de discussão e aprovação em reunião de Diretoria da ABRADHENF.  
 
Art. 10º Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da ABRADHENF. 
 

São Paulo, 19 de abril de 2018. 
Reunião de Diretoria da ABRADHENF. 


