
REGULAMENTO DO PRÉMIO DE MELHORES COMUNICAÇÕES ORAIS NA FORMA DE 
“SELECTED SHORT TALK” APRESENTADAS AO «II ASPIC-ASEICA INTERNATIONAL MEETING - 

CURRENT TRENDS IN PRECISION MEDICINE IN CANCER» 

 

Artigo 1.º: 

Âmbito 

 

1. O presente Regulamento tem como objeto a atribuição do dois Prémios de melhor 
comunicação oral na forma de “Selected Short Talk” apresentadas no «II ASPIC-ASEICA 
International Meeting - Current Trends in Precision Medicine in Cancer», que decorreu 
online, nos dias 14 e 15 de outubro de 2021. 

2. Os Prémios de melhor comunicação oral na forma de “Selected Short Talk”, doravante 
designados por Prémios, constituem uma forma de apoiar o desenvolvimento científico, 
devendo ser considerados como tendo carácter científico tanto no processo de seleção 
como no processo de atribuição. 

3. Consideram-se elegíveis os trabalhos submetidos e aprovados pelo Abstracts 
Evaluation Committee para apresentação na forma de “Selected Short Talk” no II ASPIC-
ASEICA Meeting. 

4. Os Prémios procuram, igualmente, fomentar o interesse de jovens investigadores na 
área da oncobiologia, com o objetivo de garantir o crescimento e a renovação desta área 
científica. 

 

 

Artigo 2.º: 

Prémio 

 

1. Os Prémios têm o valor monetário de 500 (quinhentos) euros cada um e são 
atribuídos pela organização do II ASPIC-ASEICA Meeting, mais especificamente pela 
ASPIC. 
2. O valor monetário dos Prémios é indivisível e atribuído ao primeiro ou último autor 
dos trabalhos científicos selecionados pelo Júri do Concurso como os melhores 
trabalhos científicos apresentados sob a forma de “Selected Short Talk” e aceites como 
candidatos aos Prémios. 
3. Os Prémios são pagos pela ASPIC – Associação Portuguesa de Investigação em Cancro 
e podem resultar de patrocínios que sejam concedidos por entidades terceiras. 
 

 

 

 

 



 

Artigo 3.º: 

Critérios de admissibilidade 

 

1. Consideram-se candidatos aos Prémios os autores que reúnam as seguintes 
condições: 

a) Sejam os primeiros ou últimos autores do resumo submetido. 

b) Tenham submetido um resumo redigido segundo as regras definidas pela 
Organização do II ASPIC-ASEICA Meeting e dentro dos prazos estipulados pela 
Organização. 

c) Tenham obtido a aprovação para apresentação no «II ASPIC-ASEICA International 
Meeting - Current Trends in Precision Medicine in Cancer» sob a forma de “Selected 
Short Talk” 

d) Estejam devidamente inscritos no «II ASPIC-ASEICA International Meeting - Current 
Trends in Precision Medicine in Cancer». 

 

 

Artigo 4.º: 

Júri 

 

1. O Júri para a atribuição do Prémio é constituído por membros do Abstracts Evaluation 
Committee e por membros da Organização do Meeting. Este Júri do Concurso avaliará 
todos os trabalhos apresentados em cada uma das sessões, nomeadamente a qualidade 
da apresentação oral e a respetiva discussão. 

2. Ao Júri do Concurso cabe a deliberação sobre a atribuição dos Prémios. 

3. O Júri do Concurso é soberano nas decisões, não havendo lugar a impugnação ou 
recurso. 

4. A decisão do Júri do Concurso é definitiva. 

 

 

Artigo 5.º 

Procedimento 

 

1. Para a atribuição dos Prémios, o Júri considerará parâmetros como o carácter 
inovador e a originalidade, a correspondência entre tema e conteúdo, a clareza de 
objetivos, a qualidade gráfica da apresentação, a relevância técnico-científica do tema, 
o rigor dos conceitos e a linguagem utilizada, a capacidade de síntese, a fundamentação 
objetiva e a segurança na discussão. 



2. O Júri poderá deliberar não atribuir Prémios se julgar e justificar não haver nenhum 
trabalho que se distinga. 

 

 

Artigo 6.º 

Entrega do Prémio 

 

1 Os Prémios serão anunciados na sessão de encerramento do «II ASPIC-ASEICA 
International Meeting - Current Trends in Precision Medicine in Cancer». 

2. Os Prémios e os respetivos certificados serão entregues por correio eletrónico nos 
dias seguintes à conclusão do Meeting. 

3. O valor de cada um dos Prémios será entregue ao primeiro ou último autor do(s) 
trabalho(s) por transferência bancária. 

 

 

Artigo 7.º 

Disposições finais 

 

Todos os aspetos ou casos omissos no presente Regulamento serão objeto de 
deliberação da Comissão Científica e Organizadora do «II ASPIC-ASEICA International 
Meeting - Current Trends in Precision Medicine in Cancer». 

 

 

Porto, 5 de outubro de 2021 


