Prêmio Jovem Melhorista
A Associação Brasileira de Melhoramento de Plantas (SBMP) convida os estudantes de
Graduação e Pós-Graduação a participarem do Prêmio Jovem Melhorista, que será
entregue durante a Sessão de Encerramento do 8º Congresso Brasileiro de
Melhoramento de Plantas em 06 de Agosto de 2015. O Prêmio será outorgado em três
modalidades: Graduação, Mestrado e Doutorado. O premiado que não estiver presente
à sessão será desclassificado, premiando-se o candidato classificado em seguida. Para
se inscreverem os interessados não deverão pagar taxa de inscrição adicional (devem
pagar a taxa de inscrição do Congresso). Poderão se inscrever:
- Estudantes de graduação que estejam regularmente matriculados como alunos de
graduação em uma instituição de ensino superior brasileira no momento da inscrição do
trabalho, devendo apresentar comprovação no ato da inscrição. Nesta modalidade, o
estudante deverá apresentar a anuência formal de seu orientador, concordando com a
participação dele como concorrente ao Prêmio.
- Recém-Mestres que tenham defendido sua dissertação nos últimos dois anos
anteriores à data de início do 8º CBMP.
- Recém-Doutores que tenham defendido sua tese nos últimos dois anos anteriores à
data de início do 8º CBMP.
Em qualquer modalidade os candidatos deverão estar inscritos no 8º CBMP e, para
concorrer, deverão submeter apenas um trabalho.
O Formulário de Inscrição estará disponível no site do 8º CBMP e deverá ser
completamente preenchido pelos candidatos. Formulários incompletos não serão
considerados para inscrição do trabalho como candidato ao Prêmio.
O trabalho, de responsabilidade dos autores, deverá ser redigido em português e
seguir as Normas para Resumos disponíveis no site do 8º CBMP e não pode ter sido
apresentado em outro congresso no Brasil ou no exterior. Os trabalhos que não
estiverem de acordo com essas especificações serão automaticamente desconsiderados
sem qualquer comunicado ao participante.
Uma Comissão Avaliadora, indicada pela Diretoria da SBMP, fará uma pré-seleção de
cinco trabalhos em cada modalidade. Os trabalhos selecionados deverão ser
apresentados na forma de POSTER durante o 8º CBMP, em local indicado pela Comissão
Organizadora. O primeiro autor de cada trabalho será convidado a permanecer junto ao
seu pôster e apresentar publicamente seu trabalho perante a Comissão Julgadora,
composta por três membros indicados pela Diretoria da SBMP. O tempo de
apresentação será de 10 minutos, em data e hora definida pela Comissão Organizadora
e informada previamente aos participantes. A apresentação será feita junto ao pôster,
não havendo Sessão Oral. Os critérios de seleção dos cinco melhores resumos podem
ser conhecidos aqui.
Não serão aceitos recursos quanto ao mérito das decisões do Comitê de Premiação.

