
 
Procedimento 
 
Prêmio Paula Leite 
 
DESCRIÇÃO 
Os prêmios outorgados pela ABENDI devem ser entregue ao(s) autor(es) do trabalho técnico que se 
destacam em relação a: 
• Conteúdo Técnico; 
• Inovação Tecnológica; 
• Melhor desenvolvimento dentro do tema proposto pelo Comitê Técnico do evento. 
 
Os prêmios podem ser entregues em qualquer evento organizado pela ABENDI. 
A entrega do prêmio é realizada na edição posterior ao ano de vigência da eleição do melhor trabalho 
técnico de END. 
 
5.3 Comitê Técnico do Evento 
 
O Comitê Técnico é nomeado pela Diretoria Executiva da ABENDI especificamente para cada evento. 
Os trabalhos técnicos devem ser enviados para os membros do Comitê Técnico do evento, antes da data 
de sua apresentação, para que sejam avaliados e graduados. 
A apresentação dos três trabalhos técnicos de maior nota devem ser assistidos por, no mínimo, três 
membros do Comitê Técnico do evento. 
Os membros do Comitê devem se reunir ao final do evento para analisar as notas iniciais e as respectivas 
apresentações. Após esta análise o Comitê Técnico deve definir o ganhador do prêmio. 
A Diretoria Executiva da ABENDI tem o direito assegurado de não atribuir premiação, de acordo com seus 
critérios. 
O Comitê Técnico deve pronunciar sobre o resultado até 15 dias após o término do evento. 
 
Premiação 
Os trabalhos técnicos, eleitos pelo Comitê Técnico do evento como vencedor, podem ser premiados com 
um troféu ou quantia em dinheiro. 
 
5.5 Candidatos ao Prêmio 
 
São considerados candidatos ao prêmio todos os trabalhos técnicos de END inscritos e devidamente 
apresentados, por ocasião da realização do evento. 
A critério da Diretoria Executiva da ABENDI, não devem ser aceitos trabalhos, cujos autores sejam 
funcionários ou tenham qualquer tipo de relação trabalhista com a empresa patrocinadora. 
Publicação 
 
A ABENDI tem direito à exclusividade de publicações dos trabalhos premiados num período de 3 anos a 
contar da data da premiação. 
O(s) autor (es) premiado(s) não possuem o direito a reclamar direitos autorais em caso de publicação. 


