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Apresentação

O objetivo do Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer é divulgar a produção acadêmica, 

valorizar professores e estudantes e estreitar os laços do Conselho com a comunidade 

acadêmica, além de estimular a produção de trabalhos dos formandos nas áreas de 

Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, incluindo Tecnólogos e 

Técnicos de Nível Médio.

Em sua 4ª edição, o Prêmio pretende contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade tecnologicamente avançada e mais justa. Acreditamos que em cada futuro 

profissional há um talento que, escolhido por seus professores, merece ser 

amplamente divulgado.

O Prêmio também objetiva homenagear um homem à frente de seu tempo e um 

irremediável apaixonado por sua profissão e pela vida, o Engenheiro-Arquiteto 

Oscar Niemeyer, profissional reconhecidamente notável por sua criatividade e por 

sua incansável e fundamental contribuição para a sociedade, uma verdadeira inspiração 

a todos nós!

Eng. Agrônomo Agostinho Guerreiro

Presidente do CREA-RJ                                                            
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O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – CREA-RJ realizou pela primeira vez, em 2011, o 

Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ. Agora em sua quarta edição com a 

nova denominação PRÊMIO CREA-RJ OSCAR NIEMEYER DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, 

premiará os melhores trabalhos de conclusão de curso com valor acadêmico e/ou potencial mercadológico nas áreas de 

Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, incluindo Tecnólogos e Técnicos de Nível Médio.

O Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos é uma realização do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – CREA-RJ, com amplitude em todo o estado do Rio de Janeiro, nesta 

Quarta edição, destinado aos graduados, de Nível Superior, Tecnológico, Médio-Técnico, Mestrado e Doutorado, em 

instituições e cursos reconhecidos pelo MEC e cadastrados no CREA-RJ.

2.1- Graduação de Nível Superior, Tecnológico e Médio-Técnico

2.2- Mestrado 

2.3- Doutorado 

A seleção dos trabalhos de conclusão de curso para receber o Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer de Trabalhos 

Científicos e Tecnológicos será de responsabilidade da direção das instituições de ensino participantes da premiação.

3.1- As escolas, faculdades e institutos farão a seleção entre os trabalhos de conclusão aprovados em 2013, sendo 1(um) 

trabalho por curso na categoria graduação de Nível Superior, Tecnológico e Médio-Técnico. Nas categorias Mestrado e 

Doutorado, cada instituição deverá indicar os trabalhos acadêmicos de acordo com a seguinte proporcionalidade:

- Até 10 cursos de Pós-graduação – 2 (dois) trabalhos de Mestrado e 2 (dois) de Doutorado.

- De 11 a 20 cursos de Pós-graduação – 4 (quatro) trabalhos de Mestrado e 4 (quatro) de Doutorado.

- A partir de 21 cursos de Pós-graduação – 8 (oito) trabalhos de Mestrado e 8 (oito) de Doutorado. 

1. Do Prêmio

2. Das Categorias

3. Da Seleção
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3.2- Cada autor só poderá participar de apenas uma categoria do Prêmio.

3.3- Os trabalhos de autoria coletiva deverão ter, no máximo, 5 autores.

3.4- A direção de cada instituição de ensino participante da premiação comunicará ao CREA-RJ os trabalhos 

selecionados nos prazos estabelecidos no artigo 4, que trata da Adesão e Indicação.

3.5- 

3.6- 

premiação, a ocorrer em 2014, na Cidade do Rio de Janeiro.

3.7- O autor selecionado para receber o Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e 

Tecnológicos se responsabilizará pela autenticidade da obra inscrita, bem como cederá ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – CREA-RJ o direito de reproduzir ou permitir a reprodução por 

terceiros da(s) obra(s) inscrita(s), no todo ou em parte, em qualquer meio ou forma, e em qualquer território (Brasil 

e/ou exterior) por tempo indeterminado.

3.8- Não compete ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – CREA-RJ ou aos 

organizadores do Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos emitir juízo de 

valor sobre os trabalhos selecionados, cabendo exclusivamente ao autor desse trabalho qualquer responsabilidade, 

perante terceiros, decorrente do seu conteúdo.

3.9- Não podem concorrer ao Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos 

empregados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - CREA-RJ, prestadores de serviço 

de empresas terceirizadas que tenham contrato com o CREA-RJ, estagiários e dirigentes, bem como seus familiares.

3.10- O autor selecionado para receber o Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e 

Tecnológicos aceita, em todas as suas condições, o presente regulamento, 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. 

A direção de cada instituição de ensino participante da premiação comunicará ao(s) autor(es) a indicação 

do trabalho.

Este direito será exercido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – CREA-RJ, sempre 

que tal reprodução tenha por objetivo divulgar o evento e/ou a premiação ocorrida e/ou enfatizar a contribuição do 

autor para sua área de conhecimento. O autor aceita expressamente, no ato da seleção, que em relação à cessão 

outorgada nenhuma remuneração lhe será devida, em nenhum tempo e sob qualquer pretexto, garantido o direito 

de autoria do premiado. 

Os trabalhos e autores vencedores em cada uma das categorias serão divulgados no site e na cerimônia de 
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4. Da Adesão e Indicação

5. Da Premiação

6. Dos Casos Omissos

4.1- O CREA-RJ enviará às instituições de ensino cadastradas no Conselho toda a documentação (Ofício, Termo de 

Adesão, Termos de Indicação e envelope Carta-Resposta) para a participação no Prêmio.

4.2- A participação da instituição de ensino na premiação fica condicionada à assinatura do Termo de Adesão, em 

concordância com o regulamento instituído, ou documento que possa substituí-lo, desde que aceito pela direção do CREA-RJ.

4.3- Os trabalhos selecionados para receber o Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e 

Tecnológicos devem ser informados através do Termo de Indicação.

4.4- 

4.5- A documentação impressa deverá ser devolvida ao CREA-RJ, preenchida, assinada e carimbada pela instituição 

de ensino, até 30 de setembro de 2014. 

4.6- A indicação só será válida mediante a prévia assinatura do Termo de Adesão, do Termo de Indicação e do 

envio de uma cópia eletrônica do trabalho indicado para o e-mail , até 

30 de setembro de 2014.

5.1- O Prêmio CREA-RJ Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos será conferido pela 

Presidência do CREA-RJ aos autores dos trabalhos de conclusão de curso selecionados pela direção das instituições 

de ensino participantes da premiação.

5.2- Os trabalhos vencedores do Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ 

serão publicados, com a chancela do CREA-RJ, nos veículos que o Conselho julgar pertinentes.

5.3- Os vencedores do Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ 

receberão certificado e troféu de reconhecimento, a serem entregues na cerimônia de premiação.

5.4- Os professores orientadores e co-orientadores dos trabalhos premiados terão seus nomes destacados nas 

publicações eletrônicas e/ou impressas e receberão menção honrosa no evento da premiação.

5.5- Os professores avaliadores dos trabalhos selecionados para premiação terão seus nomes destacados nas 

publicações eletrônicas ou impressas e receberão menção honrosa no evento de premiação.                               

As datas não previstas e os casos omissos neste regulamento serão definidos pela diretoria do CREA-RJ.

O autor deverá assinar o Termo de Indicação,  manifestando a concordância com o Regulamento do Prêmio, em 

especial com o ítem 3.7

premiocrearjniemeyer2014@crea-rj.org.br
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