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O Comité Organizador do 20º Encontro Nacional de Ecologia, que será realizado de 1 
a 4 de dezembro de 2021, levará a cabo a realização de um concurso para a atribuição do 
Prémio ReadyToPub à melhor comunicação oral de um estudante. O prémio ReadyToPub 
será atribuído pelo Comité Organizador do 20º Encontro Nacional de Ecologia e pela 
ReadyToPub – Author Services Provider. 

 

1. Destinatários e participação 

O concurso destina-se a autores (apenas estudantes de licenciatura, mestrado ou 
doutoramento) que tenham o seu trabalho indicado para apresentação oral, respeitando as 
regras indicadas pela Comissão Organizadora do 20º Encontro Nacional de Ecologia. 

O prémio será atribuído apenas a estudantes, inscritos em ciclos de licenciatura, 
mestrado ou doutoramento, que sejam os primeiros autores ou autores correspondentes 
dos trabalhos apresentados. 

 

2. Processo de avaliação 

A avaliação do Prémio ReadyToPub será realizada através de duas componentes, 
avaliação de um júri (composto por elementos da Comissão Científica do 20º Encontro 
Nacional de Ecologia) e por voto do público. 

O júri será nomeado pelo Comité Organizador do 20º Encontro Nacional de Ecologia, 
e cada comunicação oral será avaliada por pelo menos dois membros da Comissão 
Científica. A avaliação será feita preenchendo uma grelha que inclui os critérios de 
avaliação do presente regulamento. A pontuação final do júri para cada apresentação será 
a média da soma de todos os avaliadores. A esta média, será serão somados os pontos 
atribuídos pelo público (cada voto do público valerá 1 ponto). O estudante/comunicação 
oral com a pontuação final mais alta será o vencedor do Prémio ReadyToPub. Em caso 
de empate entre duas ou mais comunicações, o desempate será decidido pela Comissão 
Organizadora e Científica do evento.  

A avaliação do júri será feita através do total de pontos obtidos (0-100), em cada um 
dos seguintes critérios: 

1. Inovação Científica (até 30 pontos); 
2. Domínio do estudante sobre a temática apresentada (até 25 pontos); 
3. Clareza da apresentação (até 20 pontos); 
4. Design e aparência geral da apresentação (até 15 pontos); 
5. Potencialidade de publicar o trabalho numa revista internacional (até 10 pontos). 
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O público poderá votar através de voto secreto. O modo de voto será oportunamente 
anunciado pela Comissão Organizadora do 20º Encontro Nacional de Ecologia. 

Exemplo de votação 

Comunicação: Impacto e meios de controlo biológico da vespa das galhas do castanheiro 
(Dryocosmus kuriphilus) no Alto Minho. 

 

 

3. Comunicação e características do Prémio ReadyToPub 

O vencedor do Prémio ReadyToPub será anunciado na cerimónia de encerramento do 
20º Encontro Nacional de Ecologia. O vencedor receberá um certificado do prémio. 
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O vencedor deverá reclamar o prémio até 31 de março de 2022, e todo o processo de 
gestão será da exclusiva responsabilidade do ReadyToPub. Ao vencedor serão enviadas 
instruções sobre como reclamar o prémio via e-mail. 

O Prémio ReadyToPub consiste num serviço de revisão da língua inglesa (Pacote 
Básico, tempo máximo de entrega) de um artigo científico (máximo 8500 palavras). Mais 
detalhes em https://www.readytopub.com/p/english-edition/101  

O prémio inclui as seguintes tarefas: 

1. Revisão da terminologia científica por um perito na área científica do vencedor. 

2. Revisão da língua inglesa por um editor nativo inglês. 

3. Certificado de edição da ReadyToPub (readytopub.com/certificate). 
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4. Comunicação e características do Prémio ReadyToPub 

Os seguintes participantes não serão considerados: 

1. Alunos que não estejam inscritos no evento. 

2. Outras comunicações que não sejam orais. 

3. Candidatos que não certifiquem ser estudantes. 

4. Se o estudante não for o primeiro autor ou autor correspondente da comunicação. 

5. Todos os aspetos que não cumpram os requisitos do presente regulamento. 

Qualquer caso omisso neste regulamento será decidido pelo Chairman do evento, em 
consonância com o Comité Organizador do 20º Encontro Nacional de Ecologia e a 
ReadyToPub. 

A Comissão Organizadora do 20º Encontro Nacional de Ecologia e a Direção da 
ReadyToPub – Author Services Provider desejam boa sorte a todos os estudantes. 
Desejamos que o evento seja uma troca frutífera de conhecimento e uma oportunidade 
para criação de parcerias a nível nacional. 

 

 


