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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ

REGULAMENTO DO V PRÊMIO CREA-RJ DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E
TECNOLÓGICOS – 2016

DO Prêmio

Art.  1º  O  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  do  Rio  de
Janeiro– Crea-RJ, com apoio de sua Comissão de Educação, e em parceria com as
instituições  de  ensino  cadastradas  no  Crea-RJ,  torna  pública  a  realização  do  V
Prêmio Crea-RJ  de  Trabalhos  Científicos  e  Tecnológicos,  mediante  as  regras
estabelecidas neste regulamento.

Art. 2º O V Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos foi
instituído mediante a Portaria AD/PRES/RJ nº 1.179/2010, de 29 de dezembro de
2010.

DO OBJETIVO

Art.  3º São objetivos do V Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e
Tecnológicos valorizar, reconhecer e divulgar a produção acadêmica das áreas da
Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia, da Meteorologia, nos níveis
médio e superior, contribuindo para a criação tecnológica e inovadora de produtos,
processos e serviços para a sociedade brasileira. 

DO TEMA

Art.  4º  O  tema  do  V  Prêmio  Crea-RJ  de  Trabalhos  Científicos  e
Tecnológicos, de relevância para as áreas relacionadas ao Sistema Confea/Crea, é
inovação e empreendedorismo.

Art.  5º  Serão  premiados  os  trabalhos  e  ou  projetos  concluídos,
referentes aos anos de 2014 e 2015.

DA ABRANGÊNCIA

Art. 6º A abrangência do V Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e
Tecnológicos é em todo o estado do Rio de Janeiro.

DO PÚBLICO ALVO

Art. 7º Poderão concorrer ao V Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e
Tecnológicos os egressos de instituições de ensino públicas e privadas, de cursos
reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC e cadastrados junto ao Crea-RJ.

DAS CATEGORIAS
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Art. 8º O V Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos  será
classificado nas seguintes categorias:

I – Nível médio;
II – Nível superior; e
III – Mestrado e Doutorado.

Parágrafo único. Os candidatos para concorrer ao V Prêmio Crea-RJ de
Trabalhos  Científicos  e  Tecnológicos  na  categoria  III  do  artigo  anterior  deverão
possuir registro ou visto profissional junto ao Crea-RJ.

DAS INDICAÇÕES

Art. 9º A indicação para participação do V Prêmio Crea-RJ de Trabalhos
Científicos e Tecnológicos  ficará a cargo da instituição de ensino, condicionada ao
completo e correto preenchimento do formulário  de indicação,  em concordância
com o regulamento instituído pelo Crea-RJ.

Art. 10. Somente poderá ser indicado trabalho e ou projeto cumprindo
os seguintes requisitos:

I - cada autor somente poderá participar de apenas uma categoria de
premiação;

II  –  os  trabalhos  e  ou  projetos  de  autoria  coletiva  poderão  ter,  no
máximo, 5 (cinco) autores;

III – concordância com a cessão de direito de reprodução do trabalho e
ou  projeto e  de  aceite  deste  regulamento,  em  todas  as  suas  condições,
concordando integralmente com as eventuais modificações que nele venham a ser
inseridas, desde que não sejam atinentes às categorias de premiação e aos prêmios
a serem outorgados, aceitando também as decisões que vierem a ser proferidas
pelas instituições de ensino participantes e pelo Crea-RJ.

Art.  11.  Não  poderá  concorrer  ao  V Prêmio Crea-RJ  de  Trabalhos
Científicos e Tecnológicos prestador de serviço de empresa contratada pelo Crea-RJ,
estagiário, empregado e conselheiro, bem como seus familiares.

Art.  12.  O  autor  do  trabalho  e  ou  projeto  se  responsabilizará  pela
autenticidade  da  obra  indicada  e  cederá  ao  Crea-RJ  o  direito  de  reproduzir  ou
permitir a reprodução por terceiro(s) a obra indicada, em todo ou em parte, em
qualquer meio ou forma, e  em qualquer  território brasileiro ou no exterior,  por
tempo indeterminado.

§ 1º O direito de reproduzir o trabalho ou projeto será exercido pelo
Crea-RJ sempre que tenha por objetivo divulgar o V Prêmio Crea-RJ de Trabalhos
Científicos e Tecnológicos ou enfatizar a contribuição do autor para sua área de
conhecimento.
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§ 2º O autor do trabalho e ou projeto aceitará expressamente, no ato da
indicação,  que  em relação  a  cessão  outorgada  nenhuma remuneração  lhe  será
devida, em nenhum tempo e sob qualquer pretexto, garantindo o direito de autoria
da obra.

Art. 13. A indicação de trabalho e ou projeto deverá ocorrer no período
entre 5 de julho a 29 de agosto de 2016.

Art. 14. A coordenação da instituição de ensino deverá comunicar ao(s)
autor(es) acerca da indicação do trabalho e ou projeto.

DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO E OU PROJETOS

Art. 15. O trabalho e ou projeto deverá ser apresentado contendo:

I – capa devidamente assinada pelo(s) autor(es);
II – título do trabalho e ou projeto; e
III – resumo, introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusões

e referências bibliográficas.

Art. 16. O trabalho e ou projeto deverá ser enviado em mídia eletrônica,
no formato PDF, sem senha de proteção.

Art. 17. Os trabalhos e ou projetos deverão ter tamanho do papel folha
A4 (210 mm x 297 mm), com recuo na primeira linha de 1,5 a 2,5 cm, justificado.
Usar margens esquerda e superior de 3 cm; e margens direita e inferior de 2 cm.
Fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5.

I – Nível médio de 7 a 10 páginas.
II – Nível superior de 10 a 15 páginas; e
III – Mestrado e Doutorado de 15 a 20 páginas.

DOS JULGADORES DOS TRABALHOS E OU PROJETOS

Art.  18.  Os  trabalhos  e  ou  projetos  indicados  serão  avaliados  e
selecionados pela direção das instituições de ensino que os inscreveram.

Art. 19. A coordenação da instituição de ensino participante da premiação
deverá comunicar ao(s) autor(es) acerca da seleção do trabalho e ou projeto, por
ocasião da indicação para participação no V Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos
e Tecnológicos.

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

Art. 20. Serão avaliados trabalhos e ou projetos acadêmicos produzidos
nos exercícios de 2014 e 2015.
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Art.  21.  Na  avaliação  e  seleção  dos  trabalhos  e  ou  projetos  serão
considerados os seguintes critérios:

I – estar inserido no tema: Empreendedorismo e Inovação;
II  – estar  demonstrado a atualidade do objeto  e  o impacto social  e

ambiental;
III  –  ter  pertinência  e  aplicabilidade  para  a  Engenharia,  Agronomia,

Geologia, Geografia, Meteorologia e áreas afins;
IV -  originalidade e  inovação  de seu conteúdo e  contribuição para o

avanço  da  Engenharia,  Agronomia,  Geologia,  Geografia  e  Meteorologia  e  áreas
afins; 

V – ter aplicação prática para a solução de problemas concretos sobre o
tema e resultados finais.

Art.  22. Não compete ao Crea-RJ ou aos organizadores do V Prêmio
Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos emitir  juízo de valor acerca dos
trabalhos  e  ou  projetos  indicados,  cabendo  exclusivamente  ao  autor  qualquer
responsabilidade perante terceiros, decorrente de seu conteúdo.

Art.  23.  Serão  indicados para premiação trabalhos e  ou projetos por
instituição de ensino, da seguinte forma:

I – um por curso de nível médio por modalidade;
II – um por curso de nível superior por modalidade; e
III  –  até  dez  por  instituição  de  ensino  na  categoria  mestrado  e

doutorado.

Art. 24. As coordenações das instituições de ensino participantes deverão
comunicar  ao  Crea-RJ  os  trabalhos  e  ou  projetos  selecionados  no  prazo
estabelecido no art. 13, que trata da indicação.

DA PREMIAÇÃO

Art. 25. O V Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológico será
conferido  pelo  Crea-RJ aos  autores  de  trabalhos  e  ou  projetos  indicados  pelas
direções das instituições de ensino participantes da premiação.

Art.  26.  Os  trabalhos  e  ou  projetos  indicados  serão  publicados,  sob  a
chancela do Crea-RJ, nos veículos que julgar pertinente.

Art. 27. Os trabalhos e ou projetos indicados em cada uma das categorias
serão divulgados em e-book, no Portal do Crea-RJ, e disponibilizado para empresas
e entidades da área tecnológica.

Art.  28.  Os  autores  de  trabalhos  e  ou  projetos  que  forem  indicados
receberão certificado de  menção honrosa, a serem entregues em solenidade de
premiação.
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Art.  29. As instituições de ensino participantes do V Prêmio Crea-RJ de
Trabalhos  Científicos  e  Tecnológicos,  que  indicarem  trabalhos  e  ou  projetos,
receberão  certificado  de  reconhecimento,  a  serem entregues  em solenidade  de
premiação.

Art. 30. Os professores orientadores e coorientadores de trabalhos e ou
projetos que forem  indicados  receberão certificado de menção honrosa, a serem
entregues em solenidade de premiação.

Art. 31. Os professores avaliadores de trabalhos e ou projetos que forem
indicados receberão receberão certificado de menção honrosa, a serem entregues
em solenidade de premiação.

Art. 32. Os autores, professores orientadores, coorientadores, avaliadores
e representantes de instituições de ensino que não comparecerem à solenidade de
premiação terão até 60 (sessenta) dias, a partir da data do evento, para retirarem
seus certificados na sede do Crea-RJ.

ENTREGA DO PRÊMIO

Art.  33.  A  entrega  do V  Prêmio Crea-RJ  de  Trabalhos  Científicos  e
Tecnológicos  ocorrerá em solenidade, a ser realizada em ___ de dezembro  de
2016, no Rio de Janeiro.

DOS CASOS OMISSOS

Art.  34.  Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão
definidos pelo Crea-RJ.


