JÚRI, COMISSÃO CIENTÍFICA E PRÉMIOS

•

O Júri, constituído em 2021 por 9 elementos especialistas em MGF, procede à seleção das
comunicações orais que virão a ser apresentados nas Jornadas;

•

Na seleção de resumos, o Júri não terá acesso aos dados presentes nos campos identificativos dos
autores;

•

O Júri poderá recusar qualquer resumo que não se enquadre na área temática a que se propõe ou
que não tenha pertinência/qualidade para apresentação nas Jornadas;

•

O Júri poderá sugerir que a forma de apresentação pretendida pelos autores (póster ou comunicação
oral) seja alterada, sendo os/as autores/as devidamente informados/as e cabendo sempre a estes/as
a decisão de aceitar ou não a respetiva alteração no tempo útil pedido;

•

Durante as Jornadas, as comunicações orais serão avaliadas pelo Júri;

•

Durante as Jornadas, os pósteres serão avaliados pela Comissão Científica;

•

Os 6 pósteres mais bem pontuados serão selecionados para apresentação sobre a forma de
comunicação oral nas Jornadas;

•

Os trabalhos selecionados para apresentação serão sujeitos a apreciação/avaliação, em data e hora
a definir no programa científico das Jornadas, devidamente comunicadas aos autores. Da apreciação
da apresentação e da discussão dos trabalhos, resultará uma pontuação dada pelo Júri e Comissão
Científica às comunicações orais e aos pósteres, respetivamente;

•

Serão atribuídos prémios às três melhores comunicações orais e aos três melhores pósteres, desde
que cumpram a nota mínima definida em regulamento interno e os parâmetros de apresentação
estabelecidos e descritos em regulamento específico (ver Regulamento para Submissão de
Trabalhos - Regras de Apresentação);

•

O Júri e a Comissão Científica são soberanos e as suas decisões não são passíveis de recurso, pelo
que poderá não existir atribuição de qualquer prémio se estes julgarem não haver motivo para
premiar qualquer trabalho;

•

As Jornadas Médicas Maia-Valongo 2021, em parceria com a AIMGF Magazine, possibilitam ao
trabalho melhor cotado pelos avaliadores dos trabalhos apresentados nas Jornadas uma revisão em
modo fast-track:
“Esta parceria consiste numa revisão prioritária do artigo submetido, tanto pelo Corpo Editorial como pelo
Conselho Científico da revista AIMGF Magazine. Salvaguarda-se que todos os artigos científicos submetidos
devem cumprir o regulamento vigente da revista AIMGF Magazine, de modo a assegurar a qualidade editorial
da revista.
Nota 1: Na categoria Revisão de Tema apenas poderão usufruir deste prémio Revisões Baseadas na
Evidência, tal como explícito no regulamento da revista.
Nota 2: Esta parceria engloba submissões até 31 de dezembro de 2021.”

