REGULAMENTO DO PRÉMIO NACIONAL DE GASTRENTEROLOGIA

1. O Prémio Nacional de Gastrenterologia (PNG) é um prémio monetário instituído pela Direção da
Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG), tendo em vista a prossecução dos seus objetivos
científicos.
2. O PNG tem como finalidade distinguir trabalhos científicos originais, concluídos e inéditos (não
publicados, nem submetidos para publicação), de excelência, no âmbito da Gastrenterologia.
3. Ao PNG podem concorrer os sócios da SPG, no pleno gozo dos seus direitos. São admitidas parcerias
com outras entidades. Considera-se, contudo, que o(s) sócio(s) da SPG deve(m) contribuir de forma
relevante para a realização do trabalho enviado a concurso, devendo o primeiro-autor do trabalho
ser sócio da SPG.
4. Os trabalhos a concurso serão avaliados por um Júri constituído por 5 elementos, a designar pela
Direção da SPG. O Presidente do Júri será, por inerência, o Presidente da SPG. Os elementos do Júri
estão impedidos de concorrer ao PNG, devendo declarar conflito de interesse e escusa aquando da
nomeação ou, quando o conflito de interesse não puder ser previsto atempadamente, solicitar a
sua substituição por escrito em carta dirigida à Direção da SPG até à data limite de submissão dos
trabalhos científicos. A não observância desta obrigatoriedade constitui motivo de exclusão do
trabalho proposto.
5. O valor monetário do PNG será fixado anualmente pela Direção da SPG.
6. A Direção da SPG reserva-se o direito de não atribuição do Prémio no caso de o Júri considerar não
poderem os trabalhos candidatos concorrer ou ser selecionados face ao seu valor científico. Na
ausência de candidaturas ou no caso de não atribuição do PNG, nos termos previstos no parágrafo
anterior, o valor monetário cativado ao PNG não transitará para o ano subsequente.
7. O trabalho premiado será divulgado no decurso do Congresso Nacional de Gastrenterologia e o
prémio entregue em cerimónia apropriada. Os autores comprometem-se a submeter
exclusivamente o trabalho premiado no órgão oficial da SPG, o GE-Jornal Português de
Gastrenterologia.
8. Os interessados deverão enviar para a Sede da SPG, até 31 de Março de cada ano, o texto do
trabalho científico, redigido em português ou em inglês, elaborado segundo as normas correntes
internacionais - “Requisitos Uniformes para Apresentação de Manuscritos a Revistas Biomédicas”
elaborados pela Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas (N Engl J Med 1997; 336:
309-315).
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Os trabalhos enviados, impressos ou em suporte eletrónico, deverão conter nomeadamente:
1. Título e autores
Título, nome do(s) autor(es), local(ais) onde o trabalho foi realizado, nome e endereço
do autor para correspondência, agradecimentos e abreviaturas utilizadas.
2. Resumo e Palavras-chave
O Resumo deve conter até 250 palavras e ser redigido em português e inglês.
Palavras-chave: 3 a 10.
3. Introdução e objetivos
4. Material e Métodos
5. Resultados
6. Discussão e conclusões
7. Referências bibliográficas
8. Quadros
Os quadros devem ser individualizados em páginas separadas.
9. Figuras e Fotografias
10. Legendas
As legendas devem ser redigidas em página separada.
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