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AUXÍLIO VIAGEM X CLAMA (2017) 

 

 

A Diretoria da SBMa, no uso de suas atribuições legais, estabelece o Auxílio Viagem para 

participação no X CLAMA, que será realizado entre os dias 01 e 06 de outubro de 2017 na cidade de 

Piriápolis, Maldonado, Uruguai. 

Serão concedidos seis auxílios-viagens (três para Graduação e três para Pós-graduação), no valor de 

R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, aos candidatos selecionados pela Comissão Científica, após cumpridas 

as exigências abaixo: 

 

Condições para concorrer: 

 1) Ser estudante de Graduação ou Pós-graduação (anexar comprovante atualizado); 

 2) Ser sócio da SBMa, com anuidade quite, com residência comprovada.  

 3) Ser o primeiro autor e apresentador do trabalho. A autoria do primeiro autor deve estar 

claramente configurada em sua contribuição intelectual; 

 4) Apresentar um resumo expandido (introdução, material e métodos, resultados, discussão, 

conclusão e referências bibliográficas), em formato A4, margens de 2,5 cm, espaço 1,5, sem espaço entre 

parágrafos, com até 5 páginas, letra Arial, tamanho 11, podendo incluir gráficos e figuras; 

 5) O resumo expandido e os comprovantes (residência e SBMa) devem ser submetidos para o e-

mail sbma.auxilioviagem@gmail.com em versão pdf.  

 6) A data limite para envio será 25/08/2017. 

 7) O resumo expandido de cada trabalho contemplado com o auxilio terá publicação integral no 

Informativo da SBMa. Caso seja do interesse do(s) autor(es), tendo em vista preservação de dados para 

publicação plena, o resumo publicado poderá ser substituído por outro texto explicando o trabalho, 

omitindo alguns resultados, mas contendo informações relevantes à Malacologia associadas ao tema do 

trabalho premiado. 

 

Comissão Científica: Pesquisadores convidados que não apresentem vínculo profissional corrente 

ou pretérito com os inscritos. 

Comissão Organizadora: Diretoria da SBMa. 

 

Critérios de análise: Originalidade, coerência entre metodologia e resultados, relevância do trabalho 

e aspectos formais como apresentação e clareza de linguagem. 

 

O prêmio será entregue após o evento (vide cronograma), via depósito bancário, mediante 

comprovação de apresentação do trabalho durante o X CLAMA. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

DATA ATIVIDADE 

Envio das propostas (resumo expandido) até 21/08/2017 

Avaliação das propostas pela Comissão Científica até 25/09/2017 

Divulgação do resultado 30/09/2017 

Comprovação de apresentação do trabalho até 20/10/2017 

Pagamento via depósito bancário até 30/10/2017 

 


