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APRESENTAÇÃO 

Para que decisões de melhor qualidade sejam tomadas é essencial uma base 
fundamentada que, por sua vez, utilize métodos, técnicas e ferramentas que 
possibilitem adequada exploração dos dados, tanto quantitativos, quanto 
qualitativos. Este é o propósito deste Prêmio: aproximar o mundo empresarial do 
universo acadêmico.  

Nesse contexto, lançamos o Prêmio ABSEG Edição 2020, cujo trabalho vencedor 
será agraciado no stand da ABSEG durante a ISC Brasil deste ano. 

 

1. ELEGIBILIDADE 

Pesquisadores, professores, estudantes, operadores de segurança, profissionais do 
ramo de segurança pública, privada e afins, filiado a ABSEG ou associações 
parceiras, que desejam expor conceitos ou experiência para um seleto público de 
profissionais do segmento. 

NOTA: Os casos não previstos neste regulamento deverão ser encaminhados, com 
a devida justificativa, via email (premioabseg@abseg.org.br) para análise do 
Comitê Organizador. 
 

2. CATEGORIA 

Os trabalhos concorrerão em categoria única, com liberdade na abordagem 
(operacional, administrativa, gestão etc.), desde que alinhada ao propósito do 
Evento.     

Estes trabalhos deverão ser de autoria própria, redigidos na língua portuguesa, e 
que apresentem inovação, desenvolvimento ou modelo em formatos de gestão, 
metodologia, “cases” específicos, situações – aplicados à prática ou não. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO  

O resumo dos artigos técnico-científicos deverá ser realizado através do email: 
premioabseg@abseg.org.br, de acordo com o formulário (anexo 1). 

Uma vez registrado e enviado este resumo, os autores receberão uma mensagem 
por e-mail contendo as informações detalhadas sobre como submeter seus artigos 
completos eletronicamente. 

 

 

mailto:premioabseg@abseg.com.br
mailto:premioabseg@abseg.com.br
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O melhor artigo julgado pelo Comitê de Avaliação será disponibilizado na 
biblioteca virtual da ABSEG e seu autor será convidado para receber a 
premiação/certificado durante a ISC Brasil 2020. 

 

4. CHAMADAS DE TRABALHO 

4.1 - Escopo e Tópicos 

Serão apresentadas e discutidas técnicas e experiências de pesquisas 
organizacionais e gerenciais, bem como de pesquisas acadêmicas, com foco 
nas seguintes áreas temáticas:  

 
▪ Análise de riscos 

▪ Gerenciamento de Crises 

▪ Gestão da segurança 

▪ Inteligência e contrainteligência 

▪ Plano de segurança 

▪ Plano de contingência 

▪ Plano de Continuidade dos Negócios 

▪ Prevenção e combate a incêndios 

▪ Segurança bancária 

▪ Segurança das comunicações 

▪ Segurança da informação 

▪ Segurança eletrônica 

▪ Segurança em grandes eventos 

▪ Segurança física/patrimonial 

▪ Segurança pessoal 

 

Essa relação de tópicos não é exaustiva, e sendo assim, outros tópicos 
correlacionados serão aceitos. 
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4.2 - Entrega dos trabalhos 

Os trabalhos deverão ser enviados por escrito, redigidos na língua portuguesa, 
de acordo com as normas ABNT / NBR 14.724:2011, com no mínimo 40 e no 
máximo 100 páginas. 

O material deverá ser destinado para o email premioabseg@abseg.org.br. 

A ABSEG acusará o recebimento do trabalho e repassará demais instruções 
sobre o processo.  

Trabalhos recebidos por outro meio que não o acima especificado; enviados 
após o prazo ou que não estejam corretamente formatados, não serão 
aceitos.  

A versão final  PDF dos artigos aceitos deverá ser enviada via email ABSEG até 
o dia 31 de julho de 2020. 

 

4.3  - Processo de seleção dos artigos 

Todos os artigos devem ser submetidos eletronicamente no formato PDF até o 
dia 31 de julho de 2020, como descrito no cronograma abaixo. 

Todo artigo submetido receberá uma revisão inicial para determinar se o 
tópico e a abordagem são apropriados para ABSEG. Cada artigo será então, 
avaliado por dois ou mais revisores independentes (dupla revisão anônima) 
escolhidos aleatoriamente pelos membros do Comitê Organizador. 

A política de dupla revisão anônima significa que tanto os revisores quanto os 
autores não sabem a identidade um dos outros. Para assegurar a integridade 
desse processo, todo esforço deve ser feito para evitar que as identidades dos 
autores e revisores sejam reveladas. Para tanto, os autores devem checar se 
os seguintes procedimentos foram seguidos em relação ao texto e documento 
em PDF entregues para análise: 

a) Os autores do documento devem suprimir seus nomes do texto, da lista 
de autores e também das referências e notas de rodapé; 

b) Os nomes dos autores devem também ser retirados das Propriedades do 
Documento;  

c) Os artigos enviados devem ser originais e não devem ter sido publicados 
ou submetidos para outros eventos ou periódicos.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:premioabseg@abseg.com.br
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5.4 Política de aceitação 

A aceitação de um artigo submetido será baseada em todas as informações 
dos revisores no que diz respeito à importância, inovação, qualidade técnica e 
clareza do trabalho. A política de aceitação segue as seguintes normas:  

▪ A maioria vence quando há um desacordo entre os revisores quanto à 
aceitação do trabalho; 

▪ Não aceitação de um trabalho quando há um senso comum entre os 
revisores de não aceitá-lo;  

▪ Aceitação de um trabalho quando houver dúvida (um empate na 
opinião dos revisores, por exemplo). 

Os melhores trabalhos, depois de possíveis sugestões de mudanças (conteúdo 
e formato) poderão, também, ser publicados em periódico especializado da 
área com devida a anuência do(s) autor(es). 

 

5.5 Apresentações  

Para facilitar a compreensão e viabilizar melhor absorção do conteúdo pelos 
interessados, o autor do trabalho vencedor deverá enviar arquivo em formato 
“.ppt” ou “.pptx” para que seja incluído na biblioteca virtual. O trabalho não 
será exposto no evento. 

Para tanto, deverão ser observados os seguintes critérios: 

▪ O material deverá estar na língua portuguesa;  

▪ Os slides deverão seguir o padrão visual do Prêmio, o qual será enviado 
para o vencedor oportunamente; 

▪ O arquivo deverá ser enviado para a coordenação até o dia 
15/09/2020; 

▪ Com moderação, animações podem ser utilizadas. Também podem ser 
usadas outras ferramentas audiovisuais que sejam relevantes à 
apresentação. 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Um comitê formado por especialistas no tema abordado avaliará os trabalhos 
segundo a relevância para o mercado de segurança, clareza, objetividade, 
inovação, agregação de valor, qualidade técnica e metodológica e aplicação 
prática, visando sua aprovação para composição do material da ABSEG e 
publicação futura (acesso pela internet, consulta ou download).  
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6. CRONOGRAMA 

DATA FASE 

08/05 a 31/07/2020 Submissão de artigos 

Até 15/08/2020 Notificação de aceitação 

01/09/2020 Divulgação do vencedor  

Até 15/09/2020 Envio da apresentação  

01/10/2020 
Premiação do trabalho vencedor no 

stand da ABSEG na ISC Brasil 

 

7. PREMIAÇÃO 

O trabalho vencedor não será remunerado. Entretanto, seu autor terá direito aos 
seguintes benefícios: 

▪ Placa de condecoração do Prêmio ABSEG edição 2020; 

▪ Certificado de vencedor do Prêmio ABSEG edição 2020; 

▪ Inclusão do trabalho como capítulo da próxima edição da Coletânea 
ABSEG; 

▪ Passagens aéreas de ida e volta para um dos autores, estada de uma 
noite no hotel na cidade do Evento (para um dos autores com café da 
manhã incluso).* 

*No caso de co-autoria de projetos, os autores deverão definir qual deles que 
será agraciado por este benefício, porém a participação de co-autores durante a 
premiação é facultada, desde que não haja ônus para a organização. 

NOTA: Caso os trabalhos técnicos não atinjam os critérios desejados pelo Comitê 
ou então, o número de trabalhos não seja suficiente para uma avaliação 
comparativa de obras, ou outros motivos de força maior, o Comitê se reserva no 
direito selecionar menções honrosas.  

8. DIREITOS AUTORAIS 

Os autores deverão fornecer uma apresentação em formato “.ppt” ou “.pptx” 
para que seja distribuída aos associados da ABSEG e publicados na Biblioteca 
Virtual. Por esta apresentação, os autores cedem os direitos deste material para 
que seja distribuído aos associados e disponibilizado no site/rede da ABSEG, e o 
formalizarão através do preenchimento da “CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS 
AUTORAIS”, anexo 2 deste documento. 
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

PRÊMIO ABSEG: ARTIGOS 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PRÊMIO ABSEG 

Dados pessoais 

Nome  

Telefone de contato (      ) E-mail  

Endereço  

RG  Órgão expedidor  

Título do trabalho  

Nome dos autores  

Breve descrição do 
trabalho 
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ANEXO 2 – CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 

CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

   

EU,............................................................................,  brasileiro(a) ,  

inscrito(a)  no  CPF sob  nº  ........................................,  portador  da  cédula  

de  identidade  nº .................................... , pelo presente termo, autorizo a 

divulgação e publicação do trabalho intitulado 

“.......................................................................................................

.............................................”,  de  minha  autoria (total ou em parte),  nas 

plataformas da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança – ABSEG, e em 

outros periódicos ou portais relacionados à área de segurança e que seja de interesse 

da referida Entidade.  

Trata-se de apresentação e artigo, em formato digital, que atendem aos requisitos 

solicitados pelos coordenadores do prêmio técnico-científico e sobre os quais me 

responsabilizo civil e criminalmente. 

Pela publicação do material de minha autoria, declaro ainda ter ciência de que não 

haverá direito a nenhum tipo de remuneração direta ou indireta, dando assim 

quitação irrestrita dos meus direitos autorais sobre o mesmo.    

  

Por ser verdade, firmo o presente e dou fé.   

 

Local / data 


