
  

 

 

I Concurso Semana Brasileira de Enfermagem 

de REDAÇÃO NA FWB - 82a SBEn 2021 

REGULAMENTO  

 

 O Núcleo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar- NEPI,  da FACULDADE 

WENCESLAU BRAZ, promove em 2021 o I Concurso Semana Brasileira de 

Enfermagem de Redação, com o tema:   “ESTUDAR NA FWB DURANTE A 

PANDEMIA: lições e desafios para a profissão de enfermagem no século 

XXI”.  

As inscrições estão abertas até o dia 05 de maio de 2021.  

REGULAMENTO:  

1)A inscrição é gratuita e de autoria individual, pelo aluno de graduação em 

enfermagem da FWB em curso;  

2)A redação deverá abordar o tema “ESTUDAR NA FWB DURANTE A 

PANDEMIA: lições e desafios para a profissão de enfermagem no século 

XXI”; 

3) A redação deverá ser enviada por e-mail ao nepi@fwb.edu.br até as 23horas 

do dia 05 de maio de 2021,  

4) Conter entre 20 a 30 linhas; 

5) Ao final da redação inserir o nome do(a) autor(a) e período da graduação. 

6)Sobre Direitos Autorais: 1) Os direitos de uso relativos às obras encaminhadas 

serão cedidos à FWB por prazo indeterminado, sem que seja devido ao 

participante qualquer remuneração ou compensação em conformidade com o 

disposto no art. 29 da Lei nº 9.610/98, podendo ser utilizadas e divulgadas pela 

FWB, na íntegra ou em trechos, em qualquer mídia, inclusive pela internet, 

independentemente de nova autorização, desde que citado o(s) nome(s) do(s) 

autor(es).  

7)Comissão Julgadora a) A escolha das propostas vencedoras será feita pela 

Comissão de Pesquisa do NEPI FWB, especialmente composta e designada 

para tal finalidade. b)As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas e não 

serão suscetíveis de recursos ou impugnações. Critérios para avaliação: 

obediência ao tema, estrutura dissertativa, coesão e coerência, 

linguagem formal.  
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8) Divulgação dos vencedores e premiação para o 1°, 2° e 

3° lugar: a) Os vencedores serão anunciados ao vivo no dia 13 de maio de 2021 

durante o encerramento da 82ª SBEn pela FWB , e divulgado nos canais de 

comunicação da FWB e no Instagram ; b) Haverá premiação pela FWB; c) Será 

emitido certificado de premiação para o(s) autor(res). nas três colocações pelo 

NEPI/ FWB.  

9)As redações que não atendam as especificações aqui descritas serão 

desclassificadas. 

 

Profa. Dra. Cristiane Giffoni Braga       Débora Vitória Alexandrina L. Vilella 

             Coordenadora do NEPI/FWB                       Diretora FWB 


