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XLII CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA
Rio de Janeiro, 3 a 7 de agosto de 2009
Fitopatologia 
 Ciência, Evolução e Perspectivas na era Biotecnológica 

1º CONCURSO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FITOPATOLOGIA


	A Comissão Organizadora do XLII Congresso Brasileiro de Fitopatologia (CBF) anuncia o 1º Concurso de Trabalhos Científicos de Graduação e Pós-graduação em Fitopatologia, como parte das atividades do evento.


OBJETIVOS

Esta iniciativa objetiva melhorar a qualidade dos resumos de trabalhos científicos submetidos ao XLII CBF e premiar os três melhores trabalhos na categoria “Graduação” e os três melhores trabalhos na categoria “Pós-graduação”.



ELEGIBILIDADE AO CONCURSO

	O participante do concurso, seja estudante de graduação ou pós-graduação, deverá ser o primeiro autor do trabalho científico concorrente ao prêmio. A apresentação oral do trabalho (veja abaixo) terá que ser realizada pelo próprio estudante (não serão aceitos substitutos). Cada estudante só poderá participar com um resumo científico.


SISTEMÁTICA DO CONCURSO

1) Os estudantes que desejem participar do Concurso deverão inscrever-se no ato da submissão do resumo científico.

2) Todos os estudantes participantes deverão colher assinatura do seu orientador no formulário abaixo assinalado, o qual deverá ser enviado à Comissão Organizadora do XLII CBF até o dia 31/05/2009. Não serão aceitos xerox ou fax do formulário e nem assinaturas eletrônicas.

3) Os resumos científicos inscritos no Concurso serão avaliados por uma comissão indicada pela Comissão Organizadora do XLII CBF, a qual avaliará os quesitos abaixo:

a) concisão do título em português
b) correção gramatical do título em inglês
c) adequação à formatação exigida para os resumos
d) clareza no objetivo do trabalho desenvolvido
e) clareza e concisão na metodologia empregada
f) clareza e concisão dos resultados apresentados
g) clareza e concisão das conclusões
h) ineditismo e/ou importância do trabalho

P.S.: No caso de empate, o critério de desempate será a maior nota obtida no quesito “f”. Se permanecer o empate, serão consideradas as maiores notas nos quesitos “e”, “d” e “c”, sequencialmente, até que haja o desempate.

4) Os doze (12) melhores resumos de graduação e os doze (12) melhores resumos de pós-graduação serão indicados para apresentações de doze (12) minutos nas sessões orais 1 a 8 no período de 4 a 6 de agosto de 2009. Somente os estudantes participantes dos concursos poderão fazer as apresentações orais (não serão aceitos substitutos). 

	Os 12 selecionados de cada categoria serão notificados por e-mail em princípios de julho, quando será também comunicada a data da apresentação oral.
	Os demais concorrentes do concurso (não selecionados) deverão automaticamente apresentar os seus trabalhos nas sessões de pôster do XLII CBF.

	Duas comissões avaliadoras de três (3) membros cada serão indicadas para avaliar as apresentações orais da graduação e da pós-graduação, julgando-as de acordo com os quesitos abaixo:

a) clareza na exposição do motivo/importância do trabalho desenvolvido
b) clareza e concisão da metodologia empregada
c) clareza e concisão dos resultados apresentados
d) clareza e concisão das conclusões
e) ineditismo científico ou relevância do trabalho
f) conhecimento do estudante em relação ao trabalho (precisão nas respostas e explicações).
g) qualidade geral da apresentação (em Power Point)

P.S.: No caso de empate, o critério de desempate será a maior nota obtida no quesito “c”. Se permanecer o empate, serão consideradas as maiores notas nos quesitos “b”, “a”, “f” e “g”, sequencialmente, até que haja o desempate.

5) As comissões avaliadoras reunir-se-ão logo após as sessões orais para cálculo das notas e médias.


ANÚNCIO DOS FINALISTAS DO CONCURSO

	O anúncio dos finalistas e entrega dos prêmios ocorrerá durante a solenidade de encerramento do XLII CBF. 


NOME DO CONCURSO

A critério da Sociedade Brasileira de Fitopatologia, os Concursos ora criados poderão ser repetidos em eventos posteriores e renomeados.
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XLII CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA
Rio de Janeiro, 3 a 7 de agosto de 2009
Fitopatologia 
 Ciência, Evolução e Perspectivas na era Biotecnológica 

1º CONCURSO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FITOPATOLOGIA

FICHA A SER ASSINADA PELO ORIENTADOR DO ESTUDANTE PARTICIPANTE


Eu, _________________________________ (nome do orientador) concordo com a inscrição do meu orientado ______________________________ (nome do estudante participante) no 1º CONCURSO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM FITOPATOLOGIA, concorrendo com o resumo científico intitulado “____________________________________________________________” (Título do Resumo) na categoria Graduação (  ) ou Pós-graduação (  ).

Atesto que o referido estudante foi o principal executor das atividades deste trabalho de pesquisa, sendo portanto o primeiro autor do mesmo.


       _________________________                  _________________________________________
	         (Local, data)                                                     (Assinatura do orientador)
                                                                       (Carimbo do orientador - OBRIGATÓRIO)
Enviar para: SECRETARIA: Meta Marketing e Eventos Ltda - Av. Nilo Peçanha, 50 – sala 1610 – Centro - 20020-906 - Rio de Janeiro – RJ. 
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XLII CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA
		Rio de Janeiro, 3 a 7 de agosto de 2009
Fitopatologia 
 Ciência, Evolução e Perspectivas na era Biotecnológica 

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS CIENTÍFICOS
(a ser utilizada pela Comissão Avaliadora dos resumos científicos, indicada pela Comissão Organizadora do XLII CBF)


NOME DO ESTUDANTE PARTICIPANTE:

NÍVEL (marque): GRADUAÇÃO (  )		PÓS-GRADUAÇÃO (  )

ASSINATURA DO AVALIADOR:



QUESITO
NOTA (0 A 10)
concisão do título em português

correção gramatical do título em inglês

adequação à formatação exigida para os resumos

clareza no objetivo do trabalho desenvolvido

clareza e concisão na metodologia empregada

clareza e concisão dos resultados apresentados

clareza e concisão das conclusões

ineditismo e/ou importância do trabalho

TOTAL
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XLII CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA
Rio de Janeiro, 3 a 7 de agosto de 2009
Fitopatologia 
 Ciência, Evolução e Perspectivas na era Biotecnológica 

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS
(a ser utilizada pela Comissão Avaliadora das apresentações orais, indicada pela Comissão Organizadora do XLII CBF)


NOME DO ESTUDANTE PARTICIPANTE:

NÍVEL (marque): GRADUAÇÃO (  )		PÓS-GRADUAÇÃO (  )

ASSINATURA DO AVALIADOR:

QUESITO
NOTA (0 A 10)
clareza na exposição do motivo/importância do trabalho desenvolvido

clareza e concisão da metodologia empregada

clareza e concisão dos resultados apresentados

clareza e concisão das conclusões

ineditismo científico ou relevância do trabalho

conhecimento do estudante em relação ao trabalho (precisão nas respostas e explicações)

qualidade geral da apresentação (em Power Point)

TOTAL



