Regras para a seleção dos trabalhos premiados
A seleção dos prémios de melhor trabalho apresentado em Comunicação Oral e em Poster
será feita pela Comissão Cientifica do ICDS12. Só podem ser submetidos a este concurso
candidatos que satisfaçam os seguintes requisitos:









Primeiro autor ter idade inferior a 35 anos e, quando se registou na Conferência, ter
declarado pretender submeter‐se ao concurso.
Trabalhos que não tenham sido apresentados noutras reuniões ou publicados em
revistas.
O autor estar registado na Conferencia, ter pago a respetiva inscrição e apresentar o
seu trabalho durante a sessão técnica que lhe for atribuída
Os autores de trabalhos em condições de se candidatarem ao prémio de melhor
trabalho para jovem investigador, que tenham sido selecionados pela CC do ICDS12
para apresentação em comunicação oral, para além do resumo alargado terão de
enviar ao secretariado o ficheiro (em pdf e word) com o texto integral do trabalho,
redigido numa das duas línguas oficiais da Conferência, de acordo com as regras de
apresentação de comunicações, até 15 de maio.
Os autores de trabalhos em condições de se candidatarem ao prémio de melhor
trabalho para jovem investigador, que tenham sido selecionados pela CC do ICDS12
para apresentação em poster, para além do resumo alargado, terão de enviar ao
secretariado o ficheiro (em pdf) com o poster a apresentar, redigido numa das duas
línguas oficiais da Conferência, de acordo com as regras para apresentação de posters,
até 15 de maio.
Entre os trabalhos candidatos ao prémio e apresentados na Conferência será
selecionado pelo júri constituído o melhor trabalho apresentado em cada uma das
duas modalidades. A seleção terá em conta os seguintes critérios por ordem
decrescente de valorização: valor científico e técnico, inovação, aplicação e interesse
prático e qualidade da apresentação.

O anúncio dos trabalhos premiados e a atribuição dos prémios aos seus autores será efetuado
na sessão de encerramento da Conferência.

