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A Comissão Organizadora do XV Encontro de Química dos Alimentos (XV 
EQA), a decorrer de 5 a 8 de setembro de 2021, levará a cabo um concurso para a 
atribuição de um prémio à melhor comunicação oral proferida por um estudante. O 
prémio será atribuído pela Comissão Organizadora do XV EQA e será oferecido pela 
ReadyToPub – Author Services Provider. 

 

1. Destinatários e Participação 

O concurso destina-se aos autores (apenas alunos de licenciatura, mestrado ou 
doutoramento) que tenham os seus trabalhos indicados para apresentação oral, 
respeitando as regras indicadas pela Comissão Organizadora do XV EQA. 

O prémio será atribuído apenas a apresentadores, inscritos em cursos de 
licenciatura, mestrado ou doutoramento, que sejam primeiros autores ou autores 
correspondentes do trabalho apresentado. 

 

2. Júri 

O júri do concurso será nomeado pela Comissão Organizadora do XV EQA, sendo 
composto por pelo menos dois avaliadores. 

 

3. Júri 

A avaliação das comunicações orais será efetuada pelos membros do júri, com 
preenchimento de uma grelha de avaliação que comtemple os critérios de avaliação do 
presente regulamento. A pontuação final de cada apresentação deverá ser a média do 
somatório de todos os avaliadores. A apresentação com avaliação final mais elevada será 
a vencedora do Prémio ReadyToPub. Na eventualidade de empate entre duas ou mais 
apresentações, o critério de desempate será o maior valor médio do primeiro parâmetro 
avaliado (Inovação Científica). Caso o empate persista, deverá ser realizado o mesmo 
procedimento para o segundo parâmetro de avaliação e assim sucessivamente até ser 
encontrado o vencedor. Caso o empate persista. O júri terá de decidir o vencedor por 
votação nominal. 
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4. Critérios de Avaliação 

A avaliação é efetuada através dos pontos totais obtidos (0-100), em cada um dos 
seguintes critérios: 

1. Inovação Científica (até 30 pontos); 

2. Aplicabilidade dos resultados (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) 

 

5. Comunicação e Prémio da melhor comunicação oral 

No final da conferência, será distinguida a melhor comunicação oral. 

O prémio, que consiste num serviço de Edição da língua inglesa de um artigo 
(máximo 8500 palavras) oferecido pela empresa ReadyToPub, e respetivo diploma, será 
atribuído pela organização do XV EQA. 

O prémio engloba três tarefas: 

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

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

3. Certificado de edição ReadyToPub 

O vencedor deverá reclamar o prémio até 31 de dezembro junho de 2021 e todo o 
processo de reclamação e gestão do prémio será da inteira responsabilidade da 
ReadyToPub. 

Ao vencedor serão enviadas instruções em como reclamar o prémio e contratar o 
mesmo na plataforma online da ReadyToPub. 
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6. Exclusões 

Não poderão participar no concurso, as propostas enviadas que não pertençam a 
estudantes. 
 

7. Casos omissos 

Qualquer caso omisso no presente regulamento será decido pela Comissão 
Organizadora do XV EQA e pela Direção da ReadyToPub – Author Services Provider. 

 


