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Prémio da Cátedra Luís de Camões da Universidade Carlos III de Madrid ao melhor trabalho
de jovens investigadores (menores de 35 anos) apresentado como comunicação oral ao VIII
CONGRESSO IBÉRICO DE ICTIOLOGIA (SIBIC 2020).

REGRAS
A Comissão Organizadora do VIII Congresso Ibérico de Ictiologia (SIBIC 2020) anuncia um prémio
para a melhor comunicação apresentada no Congresso por jovens investigadores (menores de 35
anos). Este prêmio é patrocinado pela Cátedra Luís de Camões da Universidad Carlos III de
Madrid. O prémio será atribuído de acordo com o estabelecido no seguinte regulamento.
1.Participantes
Os requisitos para o prémio são os seguintes:
1.1. Cumprir uma das seguintes condições para ser jovem investigador.
-Não ter cumprido 35 anos até 15 de junho de 2020, comprovado por documento de
identificação (CC, DNI ou passaporte).
-Estar matriculado num programa acadèmico de posgraduaçao comprovado através
de cópia documento de matrícula.
1.2. Ser o primeiro autor da comunicação.
1.3. Inscrever-se no Congresso e apresentar oralmente a comunicação.
1.4. Os trabalhos devem ser inéditos, isto é, não podem estar publicados numa revista
científica antes de junho de 2020.

2. Inscrição
Para serem elegíveis ao prémio pelo melhor trabalho dos jovens investigadores, além de atender
aos requisitos da seção 1, devem enviar um e-mail para xestioneventos@usc.es anexando
documentos comprovativos para atender aos requisitos do ponto 1.1, mencionando no assunto da
mensagem "Prêmio VIII Congresso Ibérico de Ictiologia (SIBIC 2020) - Jovem Investigador" e
indicando no corpo da mensagem as seguintes informações:
-Nome completo e número do documento de identificação (CC, DNI ou passaporte) do
autor que concorre ao prémio.
-Título da comunicação.
3. Júri e avaliação dos pedidos
O Júri será composto por cinco pessoas escolhidas do Comité Científico e Organizador do VIII
Congresso Ibérico de Ictiologia (SIBIC 2020). Não podem fazer parte do Júri coautores dos
trabalhos apresentados, orientadores de tese do candidato ou pessoas que tenham relação
contratual com os candidatos. O Júri avaliará as apresentações tendo em conta o trabalho
enviado ao congresso em qualquer uma das suas areas tematicas.
O Júri é soberano nas suas decisões, não havendo lugar a qualquer tipo de reclamação.
O Júri poderá deliberar a não atribuição do prêmio.
4. Prémio
O jovem investigador autor da comunicação premiada receberá um prémio em dinheiro de 500
euros. Além disso, os coautores da comunicação, receberão um certificado comprovativo da
concessão do prémio. A notificação da concessão do prémio e da sua entrega será feita na
sessão de encerramento do Congresso.
5. Reserva de direito
A Comissão Organizadora do VIII Congresso Ibérico de Ictiologia (SIBIC 2020) reserva-se o direito
de modificar as condições do prémio sempre que exista uma causa justificada.
6. Aceitação das regras do concurso
A participação no prémio implica a aceitação integral das suas regras.
7. Confidencialidade e direitos de propriedade intelectual
Os dados pessoais e a documentação fornecida pelos candidatos serão tratados pela
Organização e pelo Júri do prêmio de forma absolutamente confidencial e o acesso aos mesmos
será restrito. Os autores do trabalho premiado manterão a propriedade intelectual sobre ele.

