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Prêmio da Sociedade Internacional de Limnologia - SIL
Vera Lúcia de Moraes Huszar1 e Sidinei Magela Thomaz2
1 - Comitê Executivo e Internacional; 2- Representante no Brasil

Em 01 de janeiro de 2015 a
International Society of Limnology (SIL)
lançou em sua primeira Circular Anual uma
competição internacional para estudantes
(http://www.limnology.org/news/circular201
5.pdf).
Trata-se de uma premiação para o
melhor trabalho publicado em Limnologia
como parte de uma recente tese ou
dissertação de mestrado de um membro da
SIL. O ganhador da competição apresentará
seu estudo em palestra no próximo congresso
da SIL em Torino, Itália. Consta de uma
Etapa
Nacional,
organizada
pelos
representantes da SIL de cada país, com
avaliação de um comitê nacional, e de uma
Etapa Internacional avaliada por um comitê
internacional.



O artigo deve estar escrito em Inglês



O artigo deve ter sido publicado ou
estar
plenamente
aceito
para
publicação em 2013, 2014 ou 2015



Uma carta de indicação deve ser
anexada, salientando a qualidade do
artigo e justificando sua apresentação
neste concurso.

A etapa internacional constará de
avaliação por uma comissão de sete membros
de sete países, que receberão os artigos e
selecionarão o vencedor.
Tanto na etapa nacional como a
internacional, os trabalhos serão avaliados de
acordo com os critérios e escores a seguir:


Qualidade
pontos)

Condições para participar da Etapa 1

científica/técnica



O candidato deve ser membro da SIL





O candidato deve ser primeiro autor
de um artigo a ser submetido para a
premiação

Abordagem
pontos)



Relevância e
científico que
pontos)





6

O candidato deve ser estudante ou
profissional em início de carreira que
tenha finalizado sua tese ou
dissertação a partir de 2012
O artigo deve ser no âmbito da
Limnologia (Ciências Aquáticas)

metodológica

(0-20

(0-20

potencial impacto
o trabalho (0-20

Materiais a serem submetidos
representante nacional da SIL:


ao

Formulário preenchido disponível
para
download
em
http://www.limnology.org/studentcom
petition.shtml

SIL – International Society of Limnology







Cópia do trabalho ou do manuscrito
aceito
em
um
único
PDF,
acompanhado do comprovante de
aceite do trabalho.
Cópia escaneada do diploma de
mestrado ou doutorado, ou ainda
alternativamente, da situação atual do
estudante emitida pela Universidade,
a qual deve ser a afiliação do
candidato no artigo.
Carta de indicação, salientando a
qualidade do artigo e justificando sua
apresentação no concurso, escrita pelo
coordenador do programa de pósgraduação onde o concorrente obteve
seu maior grau (mestrado ou
doutorado) ou por um colega sênior
que não seja diretamente o orientador.

7

Cronograma
30 de setembro de 2015 – prazo final para
submissão do artigo e demais documentos ao
representante nacional (Sidinei M. Thomaz –
smthomaz@nupelia.uem.br).
15 de dezembro de 2015 – divulgação do
resultado da etapa nacional (1º, 2º e 3º
lugares) e submissão do vencedor ao
coordenador da premiação, Dra Judit
Padisák.
15 de março de 2016 – Anúncio dos
vencedores (1º, 2º e 3º lugares) da etapa
internacional
Agosto de 2016 – Premiação em sessão
especial no Congresso em Torino, Itália
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