
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



A Comissão Organizadora do IV Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias 
(IV CNESA), a decorrer entre 3 e 4 de novembro de 2022, na Escola Superior Agrária 
de Santarém, levará a cabo um concurso para a atribuição de um prémio à melhor 
comunicação oral de estudantes. O prémio será atribuído pela Comissão 
Organizadora do IV CNESA e será oferecido pela ReadyToPub – Author Services 
Provider.  

1. Destinatários e Participação  

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

O prémio será atribuído apenas a estudantes que sejam primeiros autores ou 
autores correspondentes do trabalho apresentado (oral).  

2. Júri  

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

A avaliação das comunicações orais será efetuada pelos membros do júri, com 
preenchimento de uma grelha de avaliação que contemple 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 para a categoria de 
comunicação oral. 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 decidirá o vencedor por 
votação nominal.  

 

3. 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)  

 



4. Comunicação e Prémios  

No encerramento do IV CNESA, será distinguida a melhor comunicação oral.  

O prémio consiste na atribuição de crédito no valor de 250€ para usar 
exclusivamente em serviços fornecidos pela ReadyToPub. O crédito poderá ser 
usado em qualquer um dos serviços ilustrados abaixo:  

 

O vencedor receberá instruções sobre como usar o prémio e contratar os nossos 
serviços na plataforma online da ReadyToPub (readytopub.com).  

O vencedor terá até final de junho de 2023 para usar o crédito fornecido. Todo o 
processo de gestão do crédito será da inteira responsabilidade da ReadyToPub. O 
crédito fornecido não poderá ser convertido em dinheiro e não será transferido para 
o vencedor.  

5. Exclusões  

Não poderão participar no concurso, as propostas enviadas que não pertençam a 
estudantes selecionados para comunicação oral.  

6. Casos omissos  

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



7. Contacto direto para esclarecimentos  

Caso este regulamento tenha suscitado alguma dúvida, por favor, entre em contacto 
com o secretariado da ReadyToPub – Author Services Provider através das 
seguintes vias de comunicação:  

• •  Email: info@readytopub.com ou readytopub@gmail.com  
• •  Telefone: 934159461  
• •  Através das redes sociais: Facebook, LinkedIn e Instagram  

 


