
 

 
 

EDITAL PARA A PREMIAÇÃO - 2014 
AÇÕES EM MOTRICIDADE OROFACIAL 

Carmen Fernandes Coordenadora 
 

O departamento de Motricidade Orofacial da SBFa. premiará as três melhores 
Ações em Motricidade Orofacial, promovidas durante o período de 01 de julho 
de 2013 até a data do encerramento das inscrições. 

 
Critérios: 
1. Poderão ser inscritas para premiação ações da área da Motricidade Orofacial 
que tenham sido realizadas para a população em geral e de forma gratuita. 
2.  As  ações  devem  ter  sido  realizadas  no  período  acima  estipulado  (de 
01/07/2013 até a data do encerramento das inscrições. 
3. Para participar da premiação, pelo menos um fonoaudiólogo representante da 
campanha  deve ser  sócio  ativo da SBFa  e estar  inscrito  no 22º Congresso 
Brasileiro de Fonoaudiologia. 
4. A campanha deve obedecer aos aspectos éticos da profissão. 

 
 
 

Para participar do concurso das melhores AÇÕES EM MOTRICIDADE 
OROFACIAL 2014, é necessário: 

 
1. Encaminhar  um  único CD (no máximo  700 MB) com material  digitalizado 
sobre a ação e a ficha de inscrição preenchida para a Futuro Eventos (endereço: 
Rua Rolândia, 1281  • Pinhais-PR •  CEP: 83325-323. Aos cuidados de Sara Ortiz. 
Contato: (41) 3033-8116), até o dia 08 de agosto de 2014. Somente serão aceitos 
materiais com a data de postagem até a referida data. 

 
2. O CD deve conter: 

2.1 Texto de apresentação da campanha em documento Word contendo título 
da ação, nomes dos participantes, instituição de origem (se for o caso) e 
contatos do responsável pela campanha (nome completo, instituição, 
endereço,  e-mail  e  telefones),  além  da  descrição  das  ações 
desenvolvidas, com a data, duração e da população de abrangência. A 
descrição  deverá  ser  realizada  em  no mínimo  200  e  no máximo  500 
palavras. 

 
2.2 Apresentação  em 20 slides (PowerPoint),  comprovando  e ilustrando a 

ações realizadas durante a campanha (os slides excedentes não serão 
analisados), contendo necessariamente: 

 
2.2.1  Título da ação, nome dos participantes e instituições envolvidas; 
2.2.2  Documentação  fotográfica  ou  pequenos  vídeos  que  atestem  as 

ações desenvolvidas e os recursos empregados;



 

 
 

3.  A  SBFa  acusará  o  recebimento  do  CD  por  e-mail  ao  fonoaudiólogo 
responsável. 
4. Não será permitida a substituição do material originalmente encaminhado. 

 

 
 
Critérios de Julgamento – Melhor Ação em Motricidad e Orofacial  
1.  Será atribuída a cada ação uma nota de 0 a 10, de acordo com os seguintes 

critérios: 

1.1. Apresentação da ação no CD – 1 ponto 
 

1.2. Criatividade e originalidade da ação – 1 ponto 
 

1.3. Abrangência da população envolvida – 2 pontos 
 

1.4. Conteúdo da ação – 2 pontos 
 

1.5. Material empregado na ação – 2 pontos 
 

1.6. Resultados obtidos com a ação – 2 pontos 
 
 
 
2.  A comissão julgadora da campanha será presidida pela fonoaudióloga vice- 

coordenadora  do  Comitê  de  Motricidade  Orofacial  –  Adulto  e  Idosos  da 

SBFa, Carmen das Graças Fernandes e composta por três especialistas em 

Motricidade Orofacial. Também serão indicados dois avaliadores suplentes 

para serem convocados se houver algum conflito de interesse. 

3.  A presidente da comissão não avaliará as campanhas, apenas coordenará 

os trabalhos. 

4.  Os três avaliadores efetivos selecionados e os dois suplentes não poderão 

fazer parte das equipes envolvidas nas campanhas. 

5.  Membros  do Departamento  de MO não poderão  inscrever  trabalhos  para 

concorrer ao prêmio de melhor campanha. 

6.  As três ações mais pontuadas serão premiadas durante o 22º Congresso 

Brasileiro de Fonoaudiologia e 1º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia da 

SBFª.



 

 
 

Regras de Premiação – Ações em Motricidade Orofacial  
 
1. Serão selecionadas as três ações finalistas, cuja relação será divulgada no 
site da SBFª (www.sbfa.org.br), um mês antes do 22º Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia e 1º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. 
2. As três campanhas finalistas receberão certificado de mérito. 
3.  Pelo  menos  um  fonoaudiólogo   representante  de  cada  uma  das  três 
campanhas finalistas deve obrigatoriamente estar inscrito no 22º Congresso 
Brasileiro de Fonoaudiologia e 1º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia da 
SBFª  e  comparecer  à  cerimônia  de  entrega  da  placa,  caso  contrário  a 
Campanha estará automaticamente desclassificada. 
4. O prêmio constará de placa de reconhecimento. 
5.   Não   será   permitida   a   substituição   da   apresentação    originalmente 
encaminhada. 
6. O material da Campanha (jingles e peça de arte) poderá ser usado pela SBFª 
para a divulgação das Ações em Motricidade Orofacial. 

 
Departamento de Motricidade Orofacial 


