R EGU L A M EN T O

Conceito
O Prêmio ALAD-BD de Educação em Diabetes na América Latina é
uma estratégia fundamental para a promoção de atividades de educação em diabetes em toda a América Latina. Ele será concedido pela
primeira vez durante o XVI Congresso Latino Americano de Diabetes
da Associação Latino Americana de Diabetes (ALAD) e o VIII Congresso Colombiano de Diabetes, no período de 4 a 8 de novembro
de 2016, em Bogotá, Colômbia.

www.premioaladbd2016.com.br

Modalidades do
Prêmio ALAD-BD
Objetivo

1) O Prêmio ALAD-BD é institucional e será concedido como um
prêmio em dinheiro, no valor total de US$ 10.000,00 – dez mil dólares americanos.

1) O Prêmio ALAD-BD procura identificar o melhor projeto de educação em diabetes como parte integrante de um programa que in-

2) Uma premiação adicional de US$ 5.000,00 – cinco mil dólares

clua atenção ao paciente com diabetes em países latino americanos,

americanos – à instituição que desenvolveu e implementou o projeto

implementado por instituições públicas ou privadas, serviços univer-

classificado em segundo lugar.

sitários, sociedades nacionais de diabetes e/ou de endocrinologia e
associações de pacientes com diabetes.

3) Receberão os respectivos diplomas de premiação a instituição vencedora, o profissional de saúde responsável pelo projeto e as demais

2) Somente os projetos já implementados e preferencialmente avaliados em termos de resultados poderão participar. Projetos ainda
não implementados não serão aceitos.

pessoas envolvidas na implementação e desenvolvimento do mesmo.

2) O projeto vencedor será aquele que obtiver a pontuação média
mais alta, considerando-se as pontuações individualmente concedidas
a cada projeto, por cada membro da comissão julgadora. Em caso de
empate, o prêmio será dividido.

Seleção do
projeto vencedor
1) Todos os projetos participantes serão avaliados através de um sistema de pontuação em uma escala de 0 a 10 pontos, onde 10 representa a pontuação máxima, que deverá ser concedida aos projetos
considerados como excelentes por uma comissão julgadora independente composta por 5 membros selecionados pelo Comitê Executivo
da ALAD e pelos organizadores do Congresso.

3) O projeto classificado em segundo lugar será aquele que obtiver a
segunda pontuação média mais alta, considerando-se as pontuações
individualmente concedidas a cada projeto, por cada membro da comissão julgadora. Em caso de empate, o prêmio será dividido.
4) Os membros da comissão julgadora que tenham participação direta ou indireta em qualquer projeto participante não poderão participar como membros da comissão julgadora.
5) Os projetos vencedores do Prêmio ALAD-BD e do prêmio adicional serão anunciados durante a cerimônia de abertura do XVI Congresso Latino Americano de Diabetes (ALAD) e do VIII Congresso
Colombiano de Diabetes (FDC).

2) Os projetos participantes deverão ser desenvolvidos de acordo
com as seguintes instruções:
a) Memorial descritivo: explicação detalhada do projeto de acordo com
as sugestões do próximo tópico. Digitação em Word; tamanho da
fonte: 12; espaço entre as linhas: 1,5; formato do papel: A4; extensão

Inscrição dos
projetos

máxima: 20 páginas; idioma: português ou espanhol, incluindo tabelas, ilustrações e referências.
b) Abordagem dos seguintes tópicos, entre outros:
• Justificativa do projeto;
• Cobertura (quantificação e qualificação da população assistida);

1) Os projetos poderão ser inscritos até as 24h00 do dia 15 de se-

• Estrutura técnica e administrativa;

tembro de 2016, devendo ser enviados exclusivamente por meio ele-

• Detalhes sobre as atividades assistenciais e educativas;

trônico ao seguinte e-mail: premioaladbd2016@gmail.com.

• Fontes de financiamento para a implementação e o funcionamento do projeto;
• Principais fontes de recursos (particulares e/ou governamentais);
• Principais estratégias para educação e controle do diabetes;
• Principais obstáculos à implementação e funcionamento do
programa – Como foram superadas essas dificuldades;

Condições gerais
1) As instituições vencedoras do prêmio principal e do prêmio adicional implicitamente autorizam a ALAD e a BD (Becton Dickinson)
• Principais conquistas e resultados do projeto desde sua implementação;
• Avaliação técnica da eficácia do projeto, sempre que possível,
expressa em termos de indicadores reconhecidos de resultado,
tais como: redução média da hemoglobina glicada, redução no
número de hospitalizações, etc., na população assistida, antes
e depois da implementação do projeto;

a divulgarem os projetos ganhadores na América Latina e, eventualmente, em nível mundial.
2) As instituições que vencerem assumem o compromisso de investir
o valor total recebido em atividades relacionadas com a educação em
diabetes.

• Como a experiência com este projeto pode beneficiar outros
projetos similares.

3) As decisões da Comissão Julgadora são definitivas e irreversíveis.

c) Identificação do Coordenador do Projeto que será seu responsável técnico e dos demais participantes envolvidos na implementação do projeto. Incluir nome completo dos autores e informar
seus respectivos e-mails.

4) As situações não cobertas por este regulamento serão analisadas
pela Comissão Julgadora.

Para informações adicionais, favor contatar:
DR. AUGUSTO PIMAZONI NETTO
premioaladbd2016@gmail.com

www.premioaladbd2016.com.br

