REGRAS DOS CONCURSOS ANÁRIO JAEHN E DIMITRY TIHOHOD

Preâmbulo
As regras para os concursos Anário Jaehn e Dimitry Tihohod foram aprovadas em
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN), reunida em Vitória
(ES), por ocasião do XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia.

1- Os concursos Anário Jaehn e Dimitry Tihohod premiam os três melhores trabalhos científicos
desenvolvidos por estudantes de graduação e de pós-graduação, respectivamente, e ocorrerão por
ocasião do Congresso Brasileiro de Nematologia (CBN).

2- A organização e condução dos concursos caberá à comissão organizadora do CBN. Caberá à
diretoria da SBN custear e providenciar as premiações, que constarão de i) um livro acadêmico a
cada um dos estudantes premiados, cabendo à diretoria da entidade a escolha do título, ii) um
certificado atestando a premiação e iii) registro da premiação no site da SBN. Não haverá premiação
em dinheiro.

3- Serão premiados os três melhores trabalhos nas categorias estudante de graduação e estudante de
pós-graduação, não havendo definição de posições entre os três melhores trabalhos em cada
categoria.

4- Poderão participar do concurso Anário Jaehn estudantes de graduação ou aqueles que tenham se
graduado no ano corrente do concurso, devendo ainda ser o autor principal dos experimentos/ensaios
conduzidos, não sendo permitida a participação caso o estudante seja apenas parte da equipe ou
colaborador de outra pessoa.

5- Poderão participar do concurso Dimitry Tihohod, estudantes de pós-graduação ou aqueles que
tenham se graduado no ano corrente do concurso, devendo ainda ser o autor principal dos
experimentos/ensaios conduzidos, não sendo permitida a participação caso o estudante seja apenas
parte da equipe ou colaborador de outra pessoa.
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6- A constatação de que as regras 4 e 5 acima não foram observadas por parte do estudante ensejará a
sua desclassificação e, se premiado, o cancelamento da premiação e a devolução do livro recebido
como prêmio.

6.1- Como organizadora do concurso, caberá à comissão organizadora do CBN proceder à
conferência e à constatação de que os quesitos 4 e 5 acima estão sendo observados pelos estudantes,
devendo comunicar à diretoria da SBN quaisquer irregularidades detectadas.

7- Pós-doutores e profissionais não poderão participar do concurso, a não ser que tenham se
graduado no ano corrente do concurso, observando-se, ainda, que sejam os autores principais dos
experimentos/ensaios conduzidos.

8- Para participar do concurso, o interessado deverá se inscrever previamente, no momento da
inscrição para o CBN. Não serão aceitas inscrições durante o evento.

9- Os trabalhos inscritos no concurso serão apresentados apenas na forma de pôster, que deverá
seguir as orientações da comissão organizadora do CBN quanto às dimensões.

10- Os pôsteres deverão ser apresentados pelo estudante participante do concurso, sem a presença de
ajudantes ou professor-orientador do trabalho.

10.1- Caberá ao estudante ter o pôster em posição e manter-se junto a este desde o início da sessão de
pôster, pois a ordem das avaliações será definida pela comissão avaliadora. A falta do pôster ou a
ausência do estudante ensejará a sua desclassificação.

11- Uma comissão formada por dois ou três professores/cientistas avaliará todos os pôsteres
participantes do concurso Anário Jaehn, não sendo permitida a substituição de avaliadores durante o
concurso.

12- Uma comissão formada por dois ou três professores/cientistas avaliará todos os pôsteres
participantes do concurso Dimitry Tihohod, não sendo permitida a substituição de avaliadores
durante o concurso.
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13- Excepcionalmente, se houver um grande número de participantes no concurso Anário Jaehn e/ou
Dimitry Tihohod, a comissão organizadora poderá dividir os participantes em três (3) subgrupos e
formar três (3) comissões avaliadoras distintas.

13.1- Neste caso, de cada subgrupo será escolhido o melhor trabalho, os quais comporão a listagem
dos três melhores trabalhos do concurso Anário Jaehn e/ou Dimitry Tihohod.

14- Caso um dos avaliadores seja orientador ou colaborador do trabalho avaliado, esse se eximirá de
avaliá-lo e não dará notas, restando a média final do estudante a ser obtida entre as notas dos demais
avaliadores.

14.1- Caso dois ou mais avaliadores do concurso Anário Jaehn sejam orientadores ou colaboradores
do trabalho avaliado, este será avaliado pela comissão julgadora do concurso Dimitry Tihohod.

14.2- Caso dois ou mais avaliadores do concurso Dimitry Tihohod sejam orientadores ou
colaboradores do trabalho avaliado, este será avaliado pela comissão julgadora do concurso Anário
Jaehn.

15- As avaliações feitas pelos membros das comissões serão individuais e sigilosas, devendo-se
considerar os seguintes quesitos e pesos relativos na nota final do estudante:

a) Elementos do Pôster (40% da nota)
> organização e clareza do Cabeçalho (título, autores e filiações)
> Introdução (destacando a relevância, objetivo(s) e hipótese(s) do estudo)
> Material e Métodos (destacando a consonância entre os objetivos/hipóteses e os materiais/métodos
empregados)
> Resultados

b) Elementos da Apresentação pelo Estudante (60% da nota)
> entendimento da relevância do estudo
> entendimento do(s) objetivo(s) e hipótese(s) do estudo
> explicação de como o estudo foi realizado
> explicação dos resultados e argumentação de sua relevância
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16- Após a avaliação de todos os pôsteres, as comissões avaliadoras de cada concurso deverão
reunir-se, calcular as médias das notas aplicadas pelos avaliadores e indicar os três trabalhos com
maior pontuação em cada categoria.

17- As notas finais serão calculadas até a segunda casa decimal. Os critérios de desempate serão: 1º:
maior nota média no quesito “Elementos da Apresentação pelo Estudante”; 2º: maior nota média no
quesito “Elementos do Pôster”.

18- Situações não previstas nestas normas serão discutidas pelas comissões avaliadoras de ambos os
concursos, devendo serem ouvidas a comissão organizadora do CBN e a diretoria da SBN.

A Diretoria da Soc. Brasileira de Nematologia
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