EDITAL DO 2º PRÊMIO CÂNDIDO TOSTES FERMENTECH
DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DO 35° CNL
Em sua segunda edição contínua, o prêmio tem por
finalidade estimular pesquisa, tecnologia em leite e derivados e
redação científica, de forma a reconhecer os trabalhos de
qualidade acadêmica. Todos os resumos (forma única de
submissão dos trabalhos científicos no 35º CNL 2022)
aprovados pelos revisores do evento (revisão por pares), que
compõem a Banca Julgadora, serão ranqueados pelos mesmos
por meio de um campo próprio para a avaliação. Este
ranqueamento permitirá selecionar os três primeiros colocados
entre os trabalhos aprovados com maior somatório de notas,
independente se o resumo foi apresentado como Comunicado
Técnico (opção que o autor seleciona na inscrição) ou Pôster.
Em caso de empate entre dois ou mais trabalhos, a Comissão
Científica se reunirá para desempatar.
Cabe lembrar que os trabalhos serão avaliados sem a
identificação dos autores (avaliação cega) e, sob sigilo, por
uma Banca Julgadora composta de Doutores em áreas afins,
tornando o julgamento soberano. Cada trabalho será avaliado
por no mínimo dois julgadores, e em caso de aprovação pelos
dois, somam-se as notas para o ranqueamento total. Se houver
aprovação e reprovação de um trabalho por dois julgadores,
respectivamente, um terceiro julgador desempatará a
avaliação, considerando-o reprovado ou aprovado. A soma das
duas avaliações de aprovação servirá como nota para
ranqueamento. Se nesta circunstância de necessidade do
terceiro julgador, a decisão for duas reprovações e uma
aprovação, o trabalho estará reprovado e não concorre ao
Prêmio. Trabalhos fora das normas de submissão descritas e
publicadas, serão recusados pela Comissão Científica, e
portanto, não serão sequer distribuídos para avaliação da
Banca Julgadora, impedindo assim de participar do Prêmio.

É vedada a participação ao 2º PRÊMIO CÂNDIDO TOSTES
FERMENTECH de: Empregados da EPAMIG, ainda que de
outras unidades da Empresa e na qualidade de colaboradores
ou pesquisadores/professores; funcionários da empresa
parceira
FERMENTECH; e
membros
da COMISSÃO
JULGADORA, bem como parentes em linha reta, colateral ou
afim, até o terceiro grau, de todos os supracitados. A
inobservância dessas regras ocasionará a eliminação sumária
do trabalho inscrito.
A Comissão Científica do 35º CNL fará a elaboração do
resultado final, a partir das notas de cada integrante da Banca
Julgadora dada aos trabalhos avaliados. O resultado das
maiores notas somadas de cada trabalho receberão as
seguintes premiações: Primeiro Colocado: R$1.300,00;
Segundo Colocado: R$750,00; e Terceiro Colocado: R$500,00
A cerimônia de premiação será realizada no Auditório da
EPAMIG ILCT, durante o 35º CNL, ou seja, quarta-feira, dia 13
de julho de 2022, às 8 horas da manhã, sendo que os prêmios
serão entregues aos vencedores, por meio de repasse da
Empresa Fermentech à Epamig, que fará o pagamento aos
vencedores, sendo que a entrega simbólica dos mesmos será
feita por representantes da Comissão Científica do 35º CNL e
da Fermentech, sendo que os vencedores serão informados
antecipadamente (para agendamento de pagamento referente à
sua colocação no Prêmio) e para estarem presentes (ou
representantes dos mesmos em caso de impossibilidade) na
premiação, e o público somente conhecerá os vencedores no
momento da premiação.

