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COMO PARTICIPAR 
1.  A IFLA oferece um "Prémio à melhor 

comunicação apresentada por estudantes de 
Ciências da Documentação e da Informação 
(CDI)", coordenado pelo comité permanente da 
Secção Educação e Formação (SET) da IFLA. 

2.  Os objetivos do prémio são: 
• encorajar os estudantes de CDI - 

sobretudo os dos países em vias de 
desenvolvimento - a apresentar 
comunicações relacionadas com o tema do 
atual Congresso Mundial da IFLA, 

• recompensar, em cada ano, a melhor 
comunicação apresentada ao Congresso da 
IFLA por estudantes de CDI, 

• proporcionar, aos estudantes de CDI, a 
oportunidade de participarem num 
Congresso da IFLA, 

• dar aos estudantes de CDI a chance de 
aprender mais sobre as atividades da 
IFLA, 

• preparar e incentivar a nova geração de 
estudantes de CDI a participar nas 
atividades da IFLA. 

3. O prémio é dirigido a estudantes de CDI de todo 
o mundo, matriculados em programas de 
formação de "primeira qualificação profissional" 
(por ex.. bacharelado, licenciatura, mestrado), de 
acordo com do país em estão a estudar. Os 
estudantes de doutoramento não são elegíveis 
para atribuição do prémio. 

4. Todas as secções da IFLA são convidadas a abrir 
“Call for Papers” aos estudantes de CDI. As 
comunicações aceites serão apresentadas nas 
respetivas secções do Congresso ou, se for mais 
adequado, na sessão de abertura da Secção de 
Educação e Formação. 

 

COMO REDIGIR 
Para ajudar os estudantes com menos experiência na 
redação de resumos/comunicações são 
disponibilizados modelos para apresentação dos 
mesmos no sítio web da SET: 
http://www.ifla.org/en/ 

 

PASSO A PASSO 
Primeiro, os alunos devem obter a aceitação para 
apresentação da sua comunicação, numa das 
secções da IFLA, no Congresso Mundial (não 
numa conferência via satélite). Também devem 
seguir o website da Conferência da IFLA em 
http://conference.ifla.org/ifla81 "Calls for 
papers" e prestar atenção ao prazo final dos 
Call for papers de cada uma das secções da 
IFLA(!). Escolha qualquer um dos Call for 
Papers que vá de encontro aos seus interesses de 
pesquisa. De seguida, envie a sua proposta de 
comunicação, dentro do prazo. Depois de ter 
recebido, da seção escolhida, a carta de aceitação, 
deve então, para se candidatar ao prémio, enviar a 
sua comunicação completa para o SET, até 15 de 
abril de 2015 (notificação da adjudicação: 15 de 
maio). 

Para candidatura ao prémio, os estudantes de CDI 
cujos resumos foram aceites em qualquer uma das 
secções da IFLA, deverão seguir as seguintes 
orientações: 
• Enviar os três documentos seguintes: (1) texto 

completo da comunicação; (2) cópia da carta 
de aceitação da comunicação por parte da 
secção da IFLA; e (3) carta de recomendação 
de um professor do estudante. 

• As propostas devem ser apresentadas em 
conformidade com os modelos 

disponibilizados: resumo estruturado, estilo, 
citações, referências bibliográficas,  

• Os candidatos deverão submeter as suas 
candidaturas, por correio eletrónico ou por 
correio postal, para IFLA SET, c/o Dr. Petra 
Hauke, Hochkalterweg 3a, D-12107 Berlin, 
Germany, email: petra.hauke@hu-berlin.de. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Os critérios de avaliação da qualidade e da 
relevância das comunicações são os seguintes: 

• Relação com o tema do Congresso da 
IFLA e com o(s) subtema(s) da secção em 
que se insere; 

• Debate pertinente sobre questões da 
atualidade no domínio do tema da 
comunicação, incluindo referenciação a 
literatura adequada. 

• Qualidade das ideias, métodos de 
investigação, resultados ou argumentação. 

 

PRÉMIO 
O prémio para o vencedor do “prémio IFLA/ekz 
2015 para estudantes de CDI” inclui: 

• 0 pagamento total até 1000€ para subsidiar o 
custo da inscrição no atual Congresso da 
IFLA, as despesas da viagem de avião em 
classe económica e o alojamento em tarifa 
módica; 

• Recomendação para publicação da 
comunicação no IFLA Journal. 

Os finalistas classificados em segundo e terceiro 
lugares receberão um certificado. 
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