BOLSAS
A Organização Africana para a Pesquisa e Formação sobre o Cancro tem o prazer de oferecer um número limitado
de bolsas para a sua conferência AORTIC 2019.
As candidaturas estão abertas a partir de 29 de Janeiro de 2019. Estas candidaturas devem ser submetidas até 31
de Março de 2019 e serão avaliadas pela Comissão para Bolsas 2019 da Aortic.
As bolsas para participação na conferência assumem a forma de tarifas de registo com desconto ou dispensadas,
não sendo desembolsadas quaisquer somas em dinheiro. As despesas de viagem e acomodação (i.e. passagens,
acomodação, refeições, vistos, seguro de viagem, vacinas, etc.) permanecem responsabilidade do recebedor da
bolsa.
A dimensão do apoio financeiro que pode ser atribuído está dependente do sucesso das iniciativas da conferência
na angariação de fundos. Os candidatos podem e são encorajados a requererem financiamento de outras
instituições, mas por favor saibam que os requerentes se qualificam apenas para uma bolsa da AORTIC relacionada
com a participação na conferência, quer o apoio seja directamente concedido pela conferência ou por outro dos
programas da AORTIC como o ACLI.
Elegibilidade
Preferência será dada a:
•
•

Participantes no programa (incluindo autores de abstratos aceites em cartaz ou orais)
Membros da AORTIC sediados em África.

As bolsas destinam-se a apoiar indivíduos que de outra forma não estariam aptos a pagar a taxa de registo
requerida para participarem na conferência.
Condições
A atribuição de uma bolsa fica condicionada ao recebedor:
•
•
•

Se registar para a conferência até 30 de Junho de 2019
Demonstrar que pode satisfazer todos os custos de viagem e acomodação associados com a sua
participação na conferência.
Participar na totalidade da conferência e participar no programa (moderador de sessão, orador
convidado, ou apresentador de um abstrato oral ou em cartaz)

Processo de candidatura
Os candidatos devem preencher um formulário de aplicação que será disponibilizado aqui quando o sistema de
submissões abrir rem Janeiro de 2019.
No formulário terão de apresentar uma motivação com 300 palavras. Esta motivação deve fornecer uma
explicação detalhada (1) da razão porque pretendem tomar parte na AORTIC 2019, (2) da contribuição que
consideram que a sua participação fará para a conferência e para a sua instituição afiliada, e (3) da razão porque
necessita de assistência financeira para participar na conferência.
O período para candidaturas encerra a 31 de Março de 2019.
A Comissão da AORTIC para Bolsas fará uma revisão às candidaturas e determinará quais foram os recebedores
bem-sucedidos. Os candidatos serão informados sobre o resultado da sua candidatura, por e-mail em Junho de
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2019.Se não tiver recebido qualquer notificação até 30 de Junho de 2019, por favor contacte o Organizador da
Conferência em info@aorticconference.org.
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