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EDITORIAL
IALP Student Prize

Lilly Cheng

General
The Board has established an award for outstan-

ding student research. This is in recognition of student 
achievement in the fields of:

- Communication Disorders;
- Speech and Hearing Sciences; 
- Logopedics, Phoniatrics and Dysphagia. 
Applicants for the award must be registered 

students at a recognised University or College course 
or program in any of the above areas when the research  
was completed. Both undergraduate and graduate 
students may apply.

Applications will be in the form of a scientific 
paper based on the applicant’s original research. The 
format must comply with the Editorial requirements 
of Folia Phoniatrica et Logopaedica (Guidelines for 
Authors can be found under Publications on the website 
of the journal: www.karger.ch/fpl).

 The award consists of: 
a. a certificate to be awarded during the Opening  

Ceremony of the forthcoming Congress;
b. bank draft for 250 Euros;
c. publication of the winning article in Folia 

Phoniatrica et Logopaedica;
d. free registration at the forthcoming Con-

gress;
e. presentation of the winning article at the 

forthcoming Congress;
f. publication of the winning article at the IALP 

website.

Procedure 
•	 Information	 and	 nomination	 form	 will	 be	

published on IALP website two years ahead of the 
Congress year.  

•	 The	 Chair	 of	 the	 Education	 Committee	 of	
Logopedics receives the submissions of the papers. 
Deadline: 1 year ahead of the congress. 

•	 The	 ED	 Committee	 will	 take	 care	 of	 the	
review-process.

•	 The	ED	Committee	will	make	the	recommen-
dation to the Board by December of the year preceding 
the Congress.

•	 The	student	who	obtains	 the	highest	 rating	
from the reviewers will receive the award.

•	 The	 Office	 Manager	 sends	 the	 winner	 of	
the Student Prize a letter to notify him/her. The OM 
also notifies the non-winners. The comments of the 
reviewers will be enclosed.

EDITORIAL
Prêmio IALP para Estudantes

Lilly Cheng

Geral
A diretoria da IALP estabeleceu um prêmio 

destaque para pesquisa de estudantes. Ele será reco-
nhecido nas áreas de:

- Distúrbios da comunicação;
-  Ciências da Fala e Audição;
- Logopedia, Foniatria e Disfagia.
Os candidatos ao prêmio devem ser estudantes 

regulares de um curso ou programa de uma Faculdade 
ou Universidade reconhecidas em qualquer das áreas 
acima na conclusão da pesquisa. Estudantes de gradu-
ação e de pós-graduação podem concorrer.

Candidaturas devem ser apresentadas na forma 
de um artigo científico baseado em pesquisa original do 
candidato. O formato deve estar de acordo com as nor-
mas da Folia Phoniatrica et Logopaedica (Instruções 
aos autores podem ser encontradas em Publications no 
website da revista: www.karger.ch/fpl).

O prêmio consiste em: 
a. certificado a ser entregue durante a cerimônia 

de abertura do próximo congresso da IALP; 
b. prêmio no valor de 250 Euros;
c. publicação do artigo vencedor na Folia Pho-

niatrica et Logopaedica;
d. inscrição gratuita no próximo congresso da 

IALP; 
e. apresentação do artigo vencedor no próximo 

congresso da IALP;
f. publicação do artigo vencedor no website 

da IALP.

Procedimentos    
•	informações	e	formulários	de	inscrição	estarão	

disponíveis no website da IALP dois anos antes do ano 
do congresso.

•	a	presidente	do	Comitê	de	Educação	em	Fono-
audiologia da IALP recebe os artigos submetidos. Data 
limite: um ano antes do congresso da IALP.

•	 o	 comitê	 de	 educação	 cuidará	 do	 processo	
de avaliação.

•	o	comitê	de	educação	fará	uma	recomendação	
à diretoria da IALP em dezembro do ano anterior ao 
congresso. 

•	o	estudante	que	obtiver	 a	melhor	avaliação	
pelos revisores receberá o prêmio.

•	o	escritório	da	IALP	enviará	ao	vencedor	do	
Prêmio de Estudante uma carta de notificação e tam-
bém notificará os não-ganhadores. Os comentários dos 
revisores serão sigilosos.
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•	 The	 winning	 student	 needs	 to	 submit	 the	
revised (according to the comments of the reviewers) 
manuscript within 6 weeks to the Karger Editorial 
Office, with a copy of the cover letter to the Editor 
in Chief and the IALP Office. They need to present it 
in the required format for the journal, following the 
guidelines for authors (www.karger.ch/fpl).

•	 The	Office	Manager	informs	the	Karger	Edi-
torial Office about the name of the winner and when 
they can expect the manuscript.

•	 The	chair	of	the	ED	Committee	will	arrange	
the presentation of the winning paper at a formal ses-
sion during the Congress.

•	 The	Office	Manager	 informs	 the	Congress	
Organisation about the name of the winner and about 
the free registration. The winner needs to fill out the 
registration form and send it to the Office Manager. 
The office manager sends this form to the Congress 
organisers with the request to send an invoice to the 
IALP Treasurer for this registration, before the dead-
line of the low fee. The name of the winning student 
needs to be known at the Registration Desk.

•	 The	 treasurer	 will	 bring	 250	 Euro	 to	 the	
Congress, to be given at the awarding

•	 The	Office	Manager	will	bring	 the	 framed	
certificate, to be given at the awarding.

•	o	estudante	vencedor	deve	submeter	o	ma-
nuscrito revisado (de acordo com os comentários dos 
revisores) no prazo de seis semanas para o escritório da 
Karger Editorial, com uma cópia para o Editor Chefe 
e para o escritório da IALP. Ele deve estar no formato 
requerido pela revista, de acordo com as instruções 
aos autores (www.karger.ch/fpl).

•	 o	 escritório	 da	 IALP	 informará	 à	 Karger	
Editorial o nome do vencedor e quando o manuscrito 
deve ser encaminhado.

•	a	presidente	do	comitê	de	educação	da	IALP	
organizará a apresentação do trabalho em uma sessão 
formal durante o congresso.

•	o	escritório	da	IALP	informará	à	Organiza-
ção do Congresso o nome do vencedor e a inscrição 
gratuita. O vencedor deve preencher o formulário de 
inscrição e mandá-lo ao escritório da IALP. Esse for-
mulário será enviado aos organizadores do congresso 
com o pedido de envio de comunicado à tesouraria da 
IALP antes do encerramento do prazo da inscrição com 
desconto. O nome do vencedor deverá ser informado 
à secretaria do congresso.

•	o	tesoureiro	levará	250	Euros	ao	congresso,	
para serem entregues na premiação.

•	o	gerente	do	escritório	levará	um	certificado	
emoldurado para ser entregue na premiação.
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