PRÉMIO FLUVIÁRIO 2020
JOVEM CIENTISTA DO ANO
GALARDÃO ATRIBUÍDO AO MELHOR ARTIGO CIENTÍFICO PUBLICADO POR UM ESTUDANTE

Objetivo
Este prémio pretende distinguir um aluno (PhD, MSc, Lic.) que tenha publicado como primeiro
autor um artigo (revista SCI) no ano a que se refere o concurso na temática conservação e
biodiversidade de recursos aquáticos continentais (Estuários e Rios).
Prémio
O vencedor do concurso recebe um cheque de 1000 euros.
Periodicidade
O concurso é divulgado anualmente na data do aniversário do Fluviário, coincidindo com a
cerimónia de entrega do prémio do ano anterior. O nome do vencedor será devidamente
publicitado na página da internet do Fluviário.
Requisitos
Podem candidatar-se a este prémio todos os primeiros autores de artigos científicos
publicados (ou aceites para publicação na versão de provas não corrigidas pelo autor) em
revistas de circulação internacional indexadas no SCI, no ano a que diz respeito o concurso, e
desde que o trabalho tenha sido desenvolvido enquanto os candidatos gozavam do estatuto
de estudante de doutoramento, mestrado ou licenciatura.
Candidaturas
As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 31 de Dezembro de 2020 e poderão ser
feitas pelos professores orientadores, co-autores dos artigos ou pelos próprios alunos. Cada
candidato só poderá submeter um artigo a concurso.
As candidaturas deverão ser dirigidas ao Núcleo de Investigação do Fluviário de Mora através
do seguinte e-mail: geral@fluviariomora.pt
Para além de uma cópia em PDF do artigo submetido a concurso, o candidato deverá anexar à
referida mensagem de e-mail a ficha de candidatura devidamente preenchida, a qual poderá
ser descarregada na página oficial do Fluviário de Mora, e um comprovativo que ateste o seu
estatuto de estudante à data da realização do trabalho publicado.
Exclusões
Serão excluídas do concurso as candidaturas referentes a artigos onde um, ou mais, co-autores
sejam membros do Conselho Científico do NIFM.
Seleção
A seleção do artigo vencedor será feita por um painel de avaliadores escolhido pelo Diretor e
restantes membros da Comissão Científica do NIFM, com base na contribuição para a
conservação e biodiversidade de recursos aquáticos continentais, mérito científico, clareza e
qualidade do artigo.

Mora, 06 de Outubro de 2020

PRÉMIO FLUVIÁRIO 2020
JOVEM CIENTISTA DO ANO

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome do candidato: ..............................................................................................................
Morada: ................................................................................................................................
Telefone de contacto: ............................................................................................................
Endereço eletrónico:..............................................................................................................
Referência completa do artigo submetido a concurso:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Declaro sob compromisso de honra que à data da realização do trabalho supracitado gozava
do estatuto de estudante de licenciatura / mestrado / doutoramento (riscar o que não
interessar) na (o) ................................................................................................... (Instituição de
Ensino)

Data:
Assinatura:

Nota: Os candidatos que não apresentarem um comprovativo do seu estatuto de estudante
serão excluídos do concurso.

