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APCF Young Forensic Scientist Award

Regulamento do Pr&eacute;mio &ldquo;APCF Young Forensic Scientist Award&rdquo; &ndash; &ldquo;Pr&eacute;mio
Prof. Doutor Duarte Nuno Vieira&rdquo;

Pre&acirc;mbulo

Consciente da import&acirc;ncia da evolu&ccedil;&atilde;o cient&iacute;fica no &acirc;mbito das Ci&ecirc;ncias Forenses, como
no desenvolvimento de novos cientistas e na sua participa&ccedil;&atilde;o ativa e &uacute;til na sociedade do futuro, a
Associa&ccedil;&atilde;o Portuguesa de Ci&ecirc;ncias Forenses (APCF) reconhece a necessidade de distinguir o m&eacute;rito e
premiar o esfor&ccedil;o na busca do conhecimento. &Eacute; a sua convic&ccedil;&atilde;o que n&atilde;o pode deixar de
salientar os exemplos merit&oacute;rios, os quais devem ser estimulados e reconhecidos por toda a comunidade como modelos a
seguir, por forma a caminharmos para uma sociedade mais desenvolvida numa permanente procura da excel&ecirc;ncia.

Artigo 1.&ordm;
Enquadramento

1 &ndash; A cria&ccedil;&atilde;o do Pr&eacute;mio APCF Young Forensic Scientist Award pretende promover e incentivar a
investiga&ccedil;&atilde;o nas diversas &aacute;reas das Ci&ecirc;ncias Forenses galardoando o melhor trabalho cient&iacute;fico
(i.e., artigo e/ou livro editado/coordenado).

Artigo 2.&ordm;
Objetivos

1 &ndash; O presente documento estabelece o regulamento da cria&ccedil;&atilde;o e os princ&iacute;pios gerais da
atribui&ccedil;&atilde;o do Pr&eacute;mio designado APCF Young Forensic Scientist Award que visa homenagear um jovem
cientista pelo m&eacute;rito da sua produ&ccedil;&atilde;o cient&iacute;fica.

Artigo 3.&ordm;
Pr&eacute;mios
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1 &ndash; Para o autor do melhor artigo cient&iacute;fico publicado numa revista cient&iacute;fica internacional, indexada e com
fator de impacto, ou de um livro editado/coordenado ser&aacute; atribu&iacute;do um Diploma de Excel&ecirc;ncia, caso os
crit&eacute;rios de admiss&atilde;o dispostos no Artigo 4.&ordm; sejam cumpridos.
2 - Esse Diploma de Excel&ecirc;ncia ser&aacute; atribu&iacute;do ao 1&ordm; ou ao &uacute;ltimo autor artigo cient&iacute;fico
publicado numa revista cient&iacute;fica internacional, indexada e com fator de impacto, ou a qualquer um dos autores do livro
editado/coordenado, caso os crit&eacute;rios de admiss&atilde;o dispostos no Artigo 4.&ordm; sejam cumpridos.

Artigo 4.&ordm;
Condi&ccedil;&otilde;es de Admiss&atilde;o

1 &ndash; O concurso est&aacute; aberto a jovens (idade inferior a 41 anos) autores de um artigo cient&iacute;fico publicado numa
revista cient&iacute;fica internacional, indexada e com fator de impacto, ou de um livro editado.
2 &ndash; Faz parte da documenta&ccedil;&atilde;o exigida para a formaliza&ccedil;&atilde;o do concurso:
a) Curriculum vitae do candidato que ateste uma atividade cient&iacute;fica regular e relevante nas ci&ecirc;ncias forenses;
b) O candidato deve enviar o(s) artigo(s) cient&iacute;fico(s) publicado(s) ou do livro editado/coordenado em formato PDF, via
correio eletr&oacute;nico (apcforenses@gmail.com), ou se preferir por correio normal;
c) No caso particular do livro editado/coordenado ser&aacute; autorizado o envio parcelar da obra, de modo a respeitar os direitos
de reprodu&ccedil;&atilde;o definidos pela editora. Todavia, a obra deve estar dispon&iacute;vel nas livrarias para consulta se
assim o entender o j&uacute;ri;
d) Para al&eacute;m destes elementos, o J&uacute;ri poder&aacute; solicitar esclarecimentos adicionais que achar convenientes.

Artigo 5&ordm;
Prazos

1 &ndash; As candidaturas dever&atilde;o ser apresentadas no m&ecirc;s de dezembro de cada ano, em data a publicitar pela
APCF.
2 &ndash; A sele&ccedil;&atilde;o e avalia&ccedil;&atilde;o das candidaturas ocorrer&aacute; nos 30 dias subsequentes ao
t&eacute;rmino das candidaturas.

Artigo 6&ordm;
Sele&ccedil;&atilde;o

1 &ndash; O J&uacute;ri do Pr&eacute;mio ser&aacute; constitu&iacute;do pelo Presidente da Dire&ccedil;&atilde;o e pelos
Associados Honor&aacute;rios da Associa&ccedil;&atilde;o.
2 &ndash; O J&uacute;ri deliberar&aacute; por consenso ou, na sua aus&ecirc;ncia, por maioria simples.
3 &ndash; O J&uacute;ri decidir&aacute; sobre a admissibilidade das candidaturas, apreciando as candidaturas admitidas e
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classific&aacute;-las-&aacute;, tendo em conta o car&aacute;ter inovador do projeto e o impacto nas &aacute;reas onde se insere.

Artigo 7&ordm;
Crit&eacute;rios de Sele&ccedil;&atilde;o

1 &ndash; A sele&ccedil;&atilde;o do melhor trabalho resultar&aacute; da aplica&ccedil;&atilde;o de crit&eacute;rios a definir
pelo j&uacute;ri, mas os quais ter&atilde;o por base a relev&acirc;ncia e o impacto do trabalho cient&iacute;fico nas ci&ecirc;ncias
forenses.

Artigo 8&ordm;
Entrega de Pr&eacute;mios

1 &ndash; O vencedor ser&aacute; informado por correio eletr&oacute;nico e divulgado no sitio da APCF.
2 - A entrega dos Pr&eacute;mios referidos no artigo 4&ordm; dever&aacute; ocorrer em cerim&oacute;nia p&uacute;blica a
realizar na sede da APCF ou em outro local que venha a ser definido, o qual ser&aacute; publicitado de forma adequada pela APCF.
3 &ndash; O Pr&eacute;mio pode ser atribu&iacute;do a uma das candidaturas ou, ex-&aacute;queo, a duas.
4 &ndash; Ao J&uacute;ri reserva-se o direito de n&atilde;o atribuir qualquer pr&eacute;mio, se nenhum dos trabalhos
apresentados satisfazer os requisitos de qualidade ou n&atilde;o estiver conforme as regras deste regulamento.

Artigo 9&ordm;
Interpreta&ccedil;&atilde;o e Casos Omissos

1 &ndash; As d&uacute;vidas de interpreta&ccedil;&atilde;o ser&atilde;o da responsabilidade do j&uacute;ri.
2 &ndash; Qualquer situa&ccedil;&atilde;o omissa neste Regulamento ser&aacute; ponderada e resolvida pelo j&uacute;ri, que se
socorrer&aacute;, sempre poss&iacute;vel, de situa&ccedil;&otilde;es an&aacute;logas.

Enviar por correio eletr&oacute;nico (PREFER&Ecirc;NCIA): apcforenses@gmail.com
Assunto &ndash; APCF Young Forensic Scientist Award
Contato &ndash; apcforenses@gmail.com
Por telefone: +351 224157216

Alternativa enviar para:
Associa&ccedil;&atilde;o Portuguesa de Ci&ecirc;ncias Forenses
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APCF Young Forensic Scientist Award
Rua Central de Gandra n&ordm; 1317, 4584-116 Gandra, Paredes
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