Normas do Prêmio da Sessão de Pôsteres - 70ª Reunião Anual da SBPC

1. A 70ª Reunião Anual da SBPC premiará os melhores trabalhos, submetidos à avaliação da SBPC, para a apresentação na Sessão de
Pôsteres.
2. Todos os trabalhos avaliados pelos assessores da SBPC concorrerão à premiação.
3. Não concorrerão a esta premiação os trabalhos que não serão analisados pela SBPC: premiados pelo CNPq, pela SBPC/PE, pelas
Instituições participantes da JNIC - Jornada Nacional de Iniciação Científica que informarem que já avaliaram e aprovaram os trabalhos, além
de outros casos similares que possam surgir.
4. O intuito da premiação será incentivar os jovens estudantes, professores e pesquisadores na elaboração e apresentação de suas pesquisas.
5. A seleção será composta de quatro fases:
a) Avaliação individual do trabalho por dois assessores ad hoc.
b) Os trabalhos avaliados com mérito para concorrer à premiação serão analisados por um terceiro assessor. A partir de 30/05/18 (prazo
prorrogado para JULHO) os finalistas serão divulgados no site.
c) Avaliação do pôster.
d) Os trabalhos apresentados na Sessão de Pôsteres e indicados pelo avaliador seguirão para a seleção final pela Coordenação do
evento / Diretoria da SBPC.
6. A premiação ocorrerá em duas categorias:
- Trabalho Premiado: Selecionado como o melhor na área do conhecimento em que está classificado;
- Trabalho com Menção Honrosa: Em reconhecimento ao mérito do trabalho e ao conjunto de dados apresentados.
7. A premiação concedida a cada trabalho será: Um certificado online (PDF), com autenticação digital, descrevendo a sua premiação.
8. O autor que enviar o trabalho será o responsável por:
a)

acessar o certificado em http://www.sbpcnet.org.br/site/eventos/certificados.php

b)

enviar o arquivo PDF a todos os participantes da pesquisa (caso o trabalho possua mais de um autor ou orientador).

9. Os premiados serão divulgados em 31/07/18 (prazo prorrogado para AGOSTO) no site do evento.
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