
         

 

Concurso de artigos científicos 

 

CAPÍTULO I - Disposições Gerais 

 

Art. 1o – O 1º Concurso Nacional de Artigos Científicos na área de Medicina de Emergência, é 

uma iniciativa do Instituto Emergência Brasil – IEB e Associação Brasileira de Medicina de 

Emergência – ABRAMEDE capítulo Ceará, feito através da REBRAME – Revista Brasileira de 

Medicina de Emergência e tem como objetivo estimular e fortalecer a pesquisa e publicação 

Científica no campo da Medicina de Emergência.  

Art. 2o O prêmio será atribuído em três categorias: 

1. Artigo de revisão; 

2. Artigo do residente de Medicina de Emergência (Artigo Original ou de Revisão, 

Apresentação de caso); 

3. Artigo original. 

 

§ 1o – Os trabalham deverão ter estreita relação com a Medicina de Emergência devendo ser 

realizados principalmente em ambientes de Emergência hospitalar ou pré-hospitalar. Quando 

realizado por Residente de Medicina de Emergência este deve comprovar sua situação 

acadêmica.  

Art. 3o - Serão premiados os 9 (nove) melhores artigos científicos, sendo 3 (três) prêmios 

para cada categoria. 

Art. 4o – As premiações terão por referência os seguintes valores: 

§ 1º - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o artigo classificado em primeiro lugar em cada 

categoria. 

§ 2º - R$ 3.000,00 (três mil reais) para o artigo classificado em segundo lugar em cada 

categoria. 

§ 3º - R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o artigo classificado em terceiro lugar em cada 

categoria. 

 

 

 



CAPÍTULO II - DA INSCRIÇÃO 

Art. 5o - A inscrição será realizada de 28 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março 2022 e 

deverá ser feita por formulário eletrônico, disponível no endereço: 

www.institutoemergenciabrasil.com.br  

Art. 6o- A inscrição incluirá, necessariamente, ficha de inscrição devidamente preenchida, bem 

como a declaração de matrícula regular em Programa de Residência Médica em Emergência, 

quando for o caso.  

§ 1º - Para a inscrição exige-se ainda: 

a) Artigo científico escrito nas normas da Revista Brasileira de Medicina de Emergência 

(https://www.rebrame.com.br/instruction-for-authors). 

b) Anuência da Comissão de Ética Institucional, quando pertinente. 

Art. 7 - A documentação enviada após o dia 31 de março 2022 não será aceita.  

Art. 8 - Não serão aceitas inscrições enviadas em disquetes ou CDROM. Os artigos científicos 

não poderão ser manuscritos. 

Art. 9 - A apresentação da inscrição implica a concordância e aceitação de todas as cláusulas e 

condições do presente Regulamento por parte do(a) candidato(a). 

Art. 10 - As inscrições com dados ou informações falhas ou incompletas não serão aceitas. 

 

CAPÍTULO III - DA COMISSÃO JULGADORA  

 

Art. 11 - A escolha dos artigos premiados será feita por uma Comissão Julgadora composta por 

membros do corpo editorial da REBRAME.  

§ 1º A Comissão Julgadora poderá deliberar com a presença da maioria de seus membros, 

desde que o(a) Presidente esteja presente. 

Art. 12 - As decisões da Comissão Julgadora não serão suscetíveis de recursos ou impugnações 

em qualquer fase do processo e da premiação. 

 

CAPÍTULO IV - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

Art. 13 - Os artigos científicos de cada categoria serão analisados pela Comissão Julgadora, 

observando os seguintes critérios:  

a) Qualidade do texto quanto ao conteúdo e forma de apresentação. 

b) Originalidade da abordagem.  

c) Contribuição ao conhecimento sobre o assunto.  

d) Adequação teórica e metodológica. 

 

http://www.institutoemergenciabrasil.com.br/


CAPÍTULO V - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Art. 14 – O(A)s concorrentes ao Prêmio concordam com a publicação dos artigos selecionados 

na Revista Brasileira de Medicina de Emergência- REBRAME   

Parágrafo Único: As pessoas agraciadas concordam com a divulgação do resultado de forma 

apropriada a eventos desta natureza. 

Art. 15 – A Comissão Julgadora não divulgará notas, não estabelecerá ranking ou classificação 

dos artigos.  

Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora, ouvida a instituição 

promotora.  

Art. 17 – Todos os artigos apresentados, mesmo não premiados poderão ser aceitos para 

publicação de acordo com parecer da comissão julgadora   

Art. 18 – O presente concurso só terá validade, para nível de premiação, caso obtenhamos um 

número mínimo de (50) artigos enviados. 

 

Fortaleza, 28 de janeiro de 2022. 

 

Frederico Arnaud 

Diretor – Instituto Emergência Brasil - IEB 

 

 


