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Prêmio ABPP de Proteção Passiva contra Incêndio 

 
Prêmio de monografias enfocando temas da proteção passiva contra incêndio, aberto à participação de 
profissionais que militam na área de segurança contra incêndio, incluindo pesquisadores, bombeiros, 
projetistas, instaladores, responsáveis pela segurança do trabalho e pelo gerenciamento do uso de 
edificações e securitários, abordando um ou mais aspectos de ordem tecnológica, econômica, ambiental, 
normativa ou regulamentadora. 

 

1. Propósito do Prêmio 

Reconhecer e destacar profissionais que reconheçam e demonstrem a importância e o valor da proteção 
passiva para a segurança contra incêndio das edificações. 

 

2. Tema da 1ª Edição 

Resistência ao fogo de elementos construtivos estruturais ou de compartimentação no Brasil. 

 

3. Premiação 

O vencedor do Prêmio ganhará: 

 R$ 12.000,00 em dinheiro; 
 Participação gratuita nos cursos e seminários organizados pela ABPP por dois anos consecutivos; 
 Viagem internacional de visita a laboratório ou a obras onde a proteção passiva se destaca; 
 Publicação de livro na biblioteca on-line do ABPP com download gratuito. 

 
4. Cronograma da 1ª Edição 

Abertura do prêmio: 14/08/2019 

Período de inscrição: 01/10/2019 a 13/01/2020 

Envio das monografias: O material deverá ser enviado junto com a inscrição; 

Análise das monografias: até 30/03/2020 

Divulgação do vencedor: 17/04/2020 

Premiação: 22/05/2020 
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5. Dúvidas e informações 

Esclarecimentos e informações sobre o Prêmio podem ser solicitados por e-mail à Comissão Organizadora, 

no seguinte endereço: atendimento@abpp.org.br 

 

Regulamento da 1ª edição do Prêmio 

 

A Associação Brasileira de Proteção Passiva contra Incêndios premiará a melhor monografia, considerando a 
qualidade temática, escrita e bibliográfica, que efetivamente possa contribuir para o desenvolvimento da 
proteção passiva no Brasil. 

A. Participantes 

O prêmio é aberto a brasileiros ou estrangeiros que vivam no Brasil, maiores de 18 anos e deve ser escrito 
em língua portuguesa. A monografia poderá ser realizada individualmente ou em dupla, no entanto, cada 
autor poderá inscrever apenas uma monografia. 

A participação é vedada a: sócios comerciais dos membros da Comissão Organizadora; funcionários, 
estagiários, consultores e prestadores de serviços da ABPP; cônjuge, ascendente, descendente em qualquer 
grau e colateral até o 1º grau, por consanguinidade ou afinidade, dos componentes da Comissão 
Organizadora. 

B. Inscrição 

A inscrição deverá ser realizada via e-mail e a monografia deverá ser enviada juntamente com nome(s) 
completo(s), e-mail(s) e telefone(s) do(s) participante(s) para o endereço atendimento@abpp.org.br até às 
23h59 do dia 13/01/2020. 

Todos os inscritos só poderão concorrer com uma monografia. 

Trabalhos em dupla deverão conter: nome do representante líder, que será o responsável pela inscrição e, 
para fins deste prêmio, o único interlocutor junto à organização. 

Será de responsabilidade do representante da dupla obter autorização do outro integrante, para a 
participação neste prêmio, e seu nome e cadastros deverão ser obrigatoriamente preenchidos no ato da 
inscrição, no campo especialmente reservado para esse fim. 

Não é permitida a formação de equipes distintas com integrantes de monografias já inscritas. 

A mesma monografia não poderá ser inscrita por participantes ou equipes diferentes. 

Serão considerados participantes os inscritos que apresentarem suas monografias de acordo com as 
exigências deste Regulamento. 
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A alteração de um dos integrantes da dupla e alteração de representante, posterior à efetivação da inscrição, 
deverá ser obrigatoriamente comunicada por e-mail até o ato do envio da monografia. 

Após a efetivação do cadastro de inscrição, o sistema enviará ao autor/representante da dupla uma 
mensagem eletrônica com a confirmação da inscrição. Caso o representante indicado na inscrição não receba 
este e-mail de confirmação, deverá procurar a Comissão Organizadora utilizando o e-mail para regularizar a 
situação. 

 

C. Conteúdo, apresentação e envio da monografia 

A monografia deverá estar em conformidade com as seguintes diretrizes: 

 Serão aceitos apenas monografias em língua portuguesa, inéditos, ou, caso seja origem de teses 
ou dissertações acadêmicas, apresentados ou defendidos em um prazo de até 12 meses 
anteriores à abertura do presente prêmio; 

 As monografias poderão ser de caráter teórico ou prático, que destaquem a importância da 
proteção passiva, de modo geral, e da resistência ao fogo, de modo particular, para a segurança 
contra incêndio das edificações no Brasil; 

 Que apresentem aspectos inovadores e/ou desenvolvimento de estudo de caso relacionado ao 
tema do prêmio; 

A apresentação da monografia deverá seguir o formato indicado a seguir: 

 Estrutura: Resumo, Sumário, Introdução; Desenvolvimento; Conclusão e Bibliografia; 
 É sugerido que a monografia siga as normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. 

Não serão permitidos logos comerciais ou qualquer divulgação de caráter comercial no corpo da monografia. 

Deverá ser elaborado um resumo da monografia, com no máximo 800 palavras, sem imagens ou fotografias, 

página formato A4, para publicação no caso de o trabalho ser premiado. 

A monografia e o respectivo resumo deverão ser enviados em formato PDF, por meio do e-mail 

atendimento@abpp.org.br. 
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D. Critérios de avaliação e comissão julgadora 

A Comissão Julgadora será escolhida pela Comissão Organizadora do prêmio, e será formada por profissionais 

e ou especialistas da área de segurança contra incêndio. 

A Comissão Julgadora terá total autonomia para a avaliação das monografias. 

A Comissão Organizadora se incumbirá de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste regulamento ou do 

Prêmio. 

A avaliação seguirá os seguintes critérios: 

 Recebimento da monografia dentro do prazo estipulado; 
 Cumprimento dos critérios definidos nesse regulamento; 
 Ideia central (adequação ao tema, relevância e originalidade); 
 Clareza do trabalho (estrutura do texto e qualidade da redação); 
 Qualidade (método, fontes de dados, análise e bibliografia); 
 Conclusão (contribuição do trabalho). 

A Comissão Julgadora é soberana para definir ou incluir outros critérios que julgarem adequados. 

As decisões da Comissão Organizadora são soberanas e irrecorríveis. 

E. Resultado e premiação 

O prazo final para a divulgação do vencedor será 17/04/2020 

Os resultados definindo a monografia vencedora e eventuais menções honrosas serão divulgados na 
imprensa e publicados no site www.abpp.org.br e mídias sociais. 

O autor da monografia vencedora será premiado da seguinte maneira: 

 R$ 12.000,00 em dinheiro; 
 Participação gratuita nos cursos e seminários organizados pela ABPP por dois anos 

consecutivos; 
 Viagem internacional de visita a laboratório ou a obras onde a proteção passiva se destaca; 
 Publicação da monografia na forma de livro na biblioteca on-line do ABPP com download 

gratuito. 
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Caso o vencedor seja uma dupla, é de total e exclusiva responsabilidade do representante da dupla definir 
a forma como o prêmio será dividido entre os dois integrantes da equipe. 

No caso de dupla vencedora, apenas as inscrições gratuitas nos cursos e seminários organizados pela ABPP 
serão concedidas aos dois membros da equipe. 

A publicação da monografia na forma de livro na biblioteca on-line do ABPP poderá, a critério da Comissão 
Julgadora, em comum acordo com a Comissão Organizadora, ser aplicado às monografias que receberem 
menção honrosa.  

A publicação da monografia vencedora, a critério da Comissão Organizadora, em comum acordo com a 
Diretoria da ABPP, poderá ser feita em formato de livro físico. 

A viagem internacional deverá ocorrer dentro do período de 1 ano após o anúncio da premiação, em data a 
ser definida em comum acordo com a pessoa premiada. As despesas com passaporte e com visto de 
entrada no país onde a visita ocorrerá (caso este seja necessário), bem como os respectivos trâmites 
burocráticos, ficarão por conta da pessoa premiada. 

F. Regras gerais 

Os autores da monografia vencedora e das monografias que receberam menção honrosa concordam em 
ceder à ABPP direito para publicação em quaisquer meios de divulgação, bem como permite(m) a utilização 
de seu nome e imagem, para divulgação da premiação em quaisquer meios de comunicação, sem qualquer 
ônus para a ABPP. 

Todos os candidatos são responsáveis pela autoria e conteúdo da monografia encaminhada, não cabendo 
qualquer responsabilidade aos realizadores do prêmio por eventuais infringências aos direitos autorais de 
terceiros. 

A ABPP reserva-se o direito de anular o prêmio se a Comissão Julgadora não se decidir por nenhuma das 
monografias apresentadas. 

A simples inscrição e entrega da monografia implica a tácita aceitação de todas as condições e normas 
deste regulamento e dos seus resultados, renunciando o autor/representante da dupla, bem como todos 
os integrantes a quaisquer ações judiciais, interpelações e/ou recursos. 

A Comissão Organizadora não se responsabiliza por qualquer problema técnico na inscrição, envio da 
monografia ou quaisquer processos relacionados ao prêmio: 

Provenientes de falhas de linha telefônica, computadores, servidores, provedores, hardware/software, 
perda ou indisponibilidade de conexão de rede ou falha na transmissão de computador ou quaisquer 
combinações destas que possam limitar a capacidade do usuário de participar do Prêmio; 

Resultantes de danos à sistema/software de computador ou telefone celular do participante, relacionado 
a/ou decorrente da participação ou download de quaisquer materiais deste prêmio; 

E-mails não entregues resultantes de qualquer forma de filtragem ativa ou passiva de e-mails, por parte do 
provedor de serviços de Internet e/ou cliente de e-mail do usuário, ou por espaço insuficiente na conta de 
e-mail do usuário para receber/enviar e-mail. 
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Prova de envio não será considerada prova de recebimento pela Comissão Organizadora. 

Serão desclassificadas as monografias que não obedecerem estritamente aos termos deste regulamento. 

Os casos não previstos neste regulamento serão julgados e definidos pela Comissão Organizadora, sendo as 

decisões desta Comissão soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis. 

 

 


