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GUIA PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DOS MELHORES INFORMES TÉCNICOS

1.0 INTRODUÇÃO
O concurso, promovido pelo SNPTEE e CIGRÉ-Brasil, destina-se a selecionar e premiar os Informes Técnicos que
mais se destacarem em cada Seminário, considerando o conteúdo técnico a contribuição científica para o Setor
Elétrico Nacional, e a apresentação do mesmo durante o evento.

2.0 PREMIAÇÃO
2.1- Aos autores e co-autores dos 3 (três) ITs que mais se destacarem em cada Grupo de Estudo (GE) será
conferido diploma de MENÇÃO HONROSA.

2.2- Na Sessão de Encerramento será realizado um sorteio entre os ITs premiados em primeiro lugar de cada um
dos Grupos de Estudo do Seminário, sendo que ao autor de contato do IT premiado neste sorteio será conferido o
PRÊMIO SNPTEE, consistindo de passagem aérea, classe econômica, pessoal e intransferível, ida e volta para
participação na Sessão Bienal do CIGRÉ do ano imediatamente subsequente ao Seminário, o pagamento da
respectiva taxa de inscrição, um seguro saúde na classe “standard” e uma ajuda de custo equivalente a 700,00
(setecentos) EUROS para despesas.

3.0 - AUTOR DE CONTATO
É o autor claramente indicado (nome, entidade, endereço) tanto no cadastramento do resumo do trabalho, como
no próprio IT que é responsável pelas informações do IT e normalmente é o apresentador do IT no Seminário.

4.0 - DESISTÊNCIA
No caso da impossibilidade do comparecimento, por qualquer motivo, do autor de contato a Sessão Bienal,
informada até 6 (seis) meses antes do início da Bienal, o prêmio passará para um dos co-autores do IT premiado,
a ser indicado pelo autor de contato, sujeito à aprovação do CA. Se não houver co-autor, o PRÊMIO SNPTEE
passará para o autor responsável do IT colocado em segundo lugar, e assim sucessivamente. Os casos omissos
serão decididos pelo CA.

5.0 - DIVULGAÇÃO
A divulgação desta seleção será realizada durante a Sessão de Encerramento de cada Seminário. Os ITs
premiados em primeiro lugar em cada um dos Grupos de Estudo serão publicados na Revista EletroEvolução.

6.0 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os trabalhos serão avaliados em 2 (duas) fases sucessivas: (a) durante a análise do trabalho pelos Relatores para
a preparação do Relatório Especial Prévio (REP) e (b) quando da apresentação do IT no Seminário.
6.1- Fase de Preparação do Relatório Especial Prévio
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Durante esta fase os ITs serão examinados pelos Relatores de cada GE, que atribuirão notas de 0 a 10. A nota
obtida constituirá a nota "A", com peso 3 (três).
6.2- Fase de Apresentação do Informe Técnico
Após a apresentação dos ITs, os participantes inscritos deverão indicar a sua avaliação. Será atribuída a
pontuação de 1 (um) a 10 (dez) aos ITs apresentados. A média aritmética das notas obtidas constituirá a nota “B”,
com peso 1.
6.3- Nota Final de Avaliação
A Nota Final (NF) de avaliação dos ITs será a média ponderada das notas “A“ e “B”, sendo dada pela fórmula:

6.4- Desempate
No caso de empate, o desempate será dado pelos membros da CT.

7.0 IMPEDIMENTOS
Os ITs, cujos autores ou co-autores sejam membros do CA, CT, CF ou da Diretoria do CIGRÉ-Brasil ou ainda que
tenham participado da avaliação dos ITs, como Relatores de GE estarão impedidos de participar do PRÊMIO
SNPTEE.
Os ITs não apresentados em plenário não terão direito a concorrer para efeitos de premiação. Os casos omissos
serão analisados pelo CA, ouvida a CT.

