
DECISÃO COREN/PR N°. 004, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.

Normatiza  o  Programa  CORENPARANÁ PREMIA  e

aprova seu regulamento. 

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, respeitando

as normas do Conselho Federal de Enfermagem, e

CONSIDERANDO Inciso XIX do Artigo 4º do seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO,  também,  o  Planejamento  Estratégico  da  Gestão  do

Coren/PR 2015-2017; 

DECIDE

Art.  1º –  Instituir  o  Programa de Premiação do Conselho Regional  de

Enfermagem  do  Paraná  CORENPARANÁ PREMIA  que  destina-se  a  reconhecer,

valorizar  e  homenagear  profissionais  da  enfermagem  e  outras  personalidades  que

tenham  prestado  relevantes  serviços  ou  contribuído  de  forma  significativa  para  o

reconhecimento, visibilidade e consolidação da Enfermagem.

Art.  2º  –  Reservar  à  Diretoria  do  Coren/PR  o  direito  de  constituir  a

Comissão  Julgadora  de  Premiação,  a  ser  composta  por  três  profissionais  da

enfermagem. 

Parágrafo 1º – Os componentes do Plenário do Coren/PR e da Comissão Julgadora de

Premiação não poderão concorrer ao mesmo.

Parágrafo  2º  –  A Comissão  Julgadora  de  Premiação  formalizará,  em  relatório,  o

processo de avaliação das inscrições e nomes indicados, relacionando os concorrentes

e justificando a escolha dos selecionados.

Parágrafo 3º – Não caberá recurso das decisões da Comissão Julgadora de Premiação.

Art.  3º – Definir  que o  CORENPARANÁ PREMIA se constituiu  de três

modalidades: Destaque, Reconhecimento e Homenagem.

Art.  4º  –  Definir  que  os  selecionados  receberão  placa  e  certificado

constando o nome e a modalidade do Prêmio.
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Art. 5º – Estabelecer que a proclamação e premiação dos selecionados

serão realizadas em sessão solene durante atividades da Semana de Enfermagem do

ano em que ocorreu a inscrição ao Prêmio.

Art.  6º  –  Compete  à  Diretoria  do  Coren/PR  sanar  as  dúvidas  na

interpretação deste Regulamento, parte integrante desta Decisão, bem como sugerir as

modificações necessárias, as quais serão alvo de discussão e aprovação do Plenário.

Curitiba, 27 de janeiro de 2016.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                           JANYNE DAYANE RIBAS

Presidente                    Secretária
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REGULAMENTO DO PROGRAMA CORENPARANÁ PREMIA 

CAPÍTULO I

Da Definição e Finalidade

Art.  1º  – O  presente  Regulamento  contém  normas  destinadas  a  assegurar  a

organização,  funcionamento  e  concessão  de  prêmios  nas  modalidades  Destaque,

Reconhecimento e Homenagem contempladas no Programa CORENPARANÁ PREMIA

do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR). 

Art. 2º – O processo de concessão de prêmios, por meio do CORENPARANÁ PREMIA,

tem as seguintes finalidades:

I  -  homenagear  profissionais  da  enfermagem  e  outras  personalidades  que  tenham

prestado  relevantes  serviços  ou  contribuído  de  forma  significativa  para  o

reconhecimento, visibilidade e consolidação da Enfermagem;

II  -  fomentar a participação da Enfermagem, assistencial e acadêmica, na reflexão e

discussão de sua prática, propiciando uma melhoria da qualidade da formação e da

assistência;

III – difundir o nome, a marca e as atribuições do Coren/PR.

CAPÍTULO II

Da Coordenação

Art. 3º – A coordenação do Programa CORENPARANÁ PREMIA é de responsabilidade

da Diretoria do Coren/PR.

CAPÍTULO III

Das Competências

Art. 4° Compete à Comissão Julgadora de Premiação:

I - estabelecer os critérios e instrumento para  avaliação de inscrições que atendam
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as modalidades previstas no CORENPARANÁ PREMIA; 

II  –  providenciar a divulgação do processo de premiação no  site do Coren/PR, bem

como local de obtenção de informações sobre o regulamento;

III - receber as indicações para premiação;

IV  – providenciar espaço na programação da Semana de Enfermagem para a sessão

solene de proclamação e premiação;

V - verificar se as inscrições atendem as exigências regimentais preestabelecidas para

inscrição no prêmio;

VI -  comunicar aos indicados sobre o deferimento ou indeferimento de suas inscrições

para concorrer ao prêmio;

VII - encaminhar à Diretoria do Coren/PR as inscrições aceitas;

VIII- manter o sigilo e o anonimato dos nomes indicados;

IX - observar o cronograma referente aos prazos de entrega dos resultados do processo

de julgamento, com o respectivo relatório;

X – atuar com base nos princípios da ética, impessoalidade e responsabilidade.

CAPÍTULO IV

Das Modalidades

Art.  5°  O CORENPARANÁ PREMIA  concederá prêmios nas modalidades Destaque,

Reconhecimento e Homenagem:

a)  Modalidade Destaque: premiação voltada para  profissionais  de enfermagem, tanto

de  serviços  de saúde como de instituições de ensino, que por meio da atuação em

equipe  tenham  obtido destaque no ambiente de  trabalho,  engrandecendo  a

Enfermagem paranaense. 

b) Modalidade Reconhecimento: premiação voltada para profissionais de enfermagem

que, por meio de sua atuação profissional, ética e política conquistaram reconhecimento

no  âmbito  regional,  estadual, nacional e/ou internacional, contribuindo  para  a

visibilidade da Enfermagem.
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c)  Modalidade Homenagem: premiação voltada para  profissionais de enfermagem e

outros profissionais e  personalidades  que tenham representado, defendido ou sido

fundamentais para avanços conquistados pela Enfermagem paranaense e/ou nacional.

CAPÍTULO V

Das Inscrições

Art. 6° O CORENPARANÁ PREMIA receberá inscrições em uma ou mais modalidades

de premiação, sujeitas às cláusulas deste Regulamento: 

a) É vedada a  participação dos  membros  da Comissão Julgadora de Premiação  ou

membros do Coren/PR.

b)  As  inscrições  ocorrerão  via  envio postal  com AR  (Aviso de Recebimento) à

Comissão Julgadora de Premiação – CORENPARANÁ PREMIA,  na sede do Conselho

Regional de Enfermagem do Paraná.

c) Deverá ser protocolado em envelope branco lacrado, sem rasuras ou  marcas de

qualquer espécie os documentos, conforme especificados e divulgados pela Comissão

Julgadora de Premiação. 

d) Profissional de enfermagem inscrito e adimplente com o Coren/PR poderá fazer sua

própria indicação ou ser indicado pelo corpo funcional  da instituição em que atua; do

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e o  Conselho Federal de Enfermagem

por  in termédio  do mesmo formulário, devendo o profissional estar de acordo com a

indicação, mediante protocolo dos documentos constantes no tópico anterior.

e) O prazo para as inscrições inicia-se em no primeiro dia útil  do mês de março e

encerra-se no último dia útil  do mês de abril  de cada ano,  valendo a data de envio

postal.

f) Os participantes (profissionais de Enfermagem) devem estar com seu cadastro ativo e

não possuírem irregularidades fiscais, éticas e/ou administrativas junto ao Coren/PR.
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CAPÍTULO VI

Da Premiação

Art. 7° A premiação do CORENPARANÁ PREMIA obedecerá o que segue:

a)  Serão premiados  os primeiros colocados  em cada modalidade: Destaque,

Reconhecimento  e  Homenagem,  sendo  que  para  cada modalidade haverá  placa  e

certificado entregues durante Sessão Solene de Premiação. 

b) A Comissão Julgadora de Premiação informará ao inscrito que solicitar, por meio de

requerimento protocolado junto a Secretaria Executiva do Coren/PR, a sua nota obtida

na premiação. 

c)  Os gabaritos finais das notas não serão divulgados e ficarão em poder do

Coren/PR, sob sigilo.

d) Cada premiado receberá:

-    certificado de Premiação;

-    placa CORENPARANÁ PREMIA na modalidade agraciada;

-  1 (uma)  inscrição para participação no CBCENF  -Congresso Brasileiro dos

Conselhos de Enfermagem, do ano da premiação, passagem ida e volta e estadia no

local e duração do evento, caso seja profissional de Enfermagem; 

-  divulgação do nome e prêmio no Informativo, site,  fanpage,  Facebook  do

Coren/PR.

e) O Coren/PR reserva-se ao direito de não conceder prêmios na hipótese de os casos

concorrentes não  alcançarem os  requisitos  definidos  pela  Comissão  Julgadora  de

Premiação e os previstos neste Regulamento.

f) Cada um dos classificados  ao prêmio receberá até  10 (dez)  dias antes da Sessão

Solene de Premiação quantitativo de 10 (dez) convites especiais com local reservado

no local da premiação para seus convidados.

g) Não haverá, de nenhuma forma, pagamento aos premiados, sendo o prêmio a título

gratuito. 
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CAPÍTULO VII

Da Divulgação

Art.  8°  O Coren/PR  promoverá  ampla  divulgação do  CORENPARANÁ PREMIA, em

todas as suas fases e em seus veículos de comunicação,  registrando formalmente a

concordância da  utilização gratuita  do nome, voz,  imagem e prêmio recebido aos

selecionados pela Comissão Julgadora de Premiação.

CAPÍTULO VIII

Das Disposições Finais

Art. 9°  As datas e informações não definidas neste Regulamento, para as etapas do

CORENPARANÁ PREMIA, serão divulgadas em tempo hábil,  por meio dos veículos

de comunicação oficiais do Coren/PR.

Art.  10  O veículo oficial  de comunicação do CORENPARANÁ PREMIA será o site

w  ww      .  c  o      r  e      np  r  .gov.b  r

Art. 11 O não cumprimento dos prazos previstos neste Regulamento será considerado

infração, sendo o participante automaticamente desclassificado.

Art. 12 Fica, desde já,  eleito o Foro da Comarca de Curitiba  para dirimir dúvidas do

presente Regulamento.

Curitiba, 27 de janeiro de 2016.

SIMONE APARECIDA PERUZZO                           JANYNE DAYANE RIBAS

Presidente                    Secretária
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