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Regulamento do “Prémio IGS para Estudantes” 
 
Artigo 1.º Objetivos  
 
1. O “Prémio IGS para Estudantes” (Student Award) foi criado pela IGS com o objetivo 

de galardoar trabalhos de investigação que constituam uma contribuição inovadora e 

original para o progresso dos conhecimentos no domínio dos geossintéticos, bem 

como para a sua divulgação. 

 
2. O Prémio será atribuído quadrienalmente.  
 
 
Artigo 2.º Requisitos de candidatura 
 
1. Poderão concorrer os membros da IGS-Portugal que fizerem prova de estar 

inscritos em mestrado ou doutoramento durante o quadriénio a que se refere o prémio 

(alunos que concluam o mestrado ou doutoramento durante esse período também são 

elegíveis nas respetivas categorias). 

2. Estar a desenvolver ou ter desenvolvido no quadriénio a que se refere o prémio um 

trabalho de investigação na área dos geossintéticos. 

3. Submeter um artigo, redigido em inglês, sobre o trabalho de investigação 

desenvolvido.  

5. Nunca ter ganhado o prémio ao qual deseja concorrer. 

6. Ter, no mínimo, nível intermediário de conhecimento e proficiência na língua 

inglesa.  

7. Comprometer-se, caso ganhe o prémio, em participar no Congresso Europeu de 

Geossintéticos e apresentar o trabalho desenvolvido (em inglês), numa sessão 

especial, em representação da IGS-Portugal. 

8. Não poderão concorrer os membros da direção da IGS-Portugal. 
 

Artigo 3.º Candidatura 
 
1. As candidaturas devem ser dirigidas à IGS-Portugal, por correio eletrónico, 

identificado o assunto com a menção “Prémio IGS para Estudantes”, devendo incluir 

os seguintes elementos: 

- Cópia artigo a concurso (versões word e pdf); 
- Currículo resumido do autor em inglês; 
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- Documento comprovativo de estar inscrito na IGS-Portugal; 

- Documento comprovativo de estar inscrito em mestrado ou doutoramento, ou 

ter concluído o mestrado ou doutoramento durante o quadriénio a que se refere 

o prémio; 

- Fotocópias do bilhete de identidade ou de outro documento oficial de 
identificação do autor; 

- Endereços postal e eletrónico, bem como telefone do estudante.  
 

O Júri do “Prémio IGS para Estudantes” poderá vir a solicitar outros elementos 
complementares que considere necessários à apreciação dos trabalhos concorrentes, 
ou que a IGS venha a indicar. 
 
2. Cada edição do Prémio será objeto de anúncio a divulgar no Portal da IGS-Portugal 

e noutros meios de comunicação que se revelem adequados à sua difusão. 

3. A apresentação da candidatura pressupõe a aceitação de todas as condições 
presentes neste Regulamento. 
 
 
Artigo 4.º Tipo de Prémio 
 
1. O estudante premiado terá direito a um certificado comprovativo da distinção e um 
prémio pecuniário, este último para cobrir as despesas de participação no Congresso 
Europeu de Geossintéticos.  
 
2. O montante do prémio em dinheiro é oportunamente fixado pela IGS, sendo o seu 

valor tornado público através do boletim IGS NEWS, enviado por correio eletrónico aos 

sócios. 

3. O montante em dinheiro não será concedido se o estudante não puder estar 

presente no Congresso Europeu de Geossintéticos, ou se, a seu pedido, a IGS tenha 

efetuado um adiantamento para fazer face às despesas com a viagem, a estadia e a 

inscrição no congresso. 

 
Artigo 5.º Júri 
 
1. O Júri de apreciação dos trabalhos concorrentes será constituído por: 
 

- Um membro da Direção da IGS-Portugal, que preside; 
- Pelo menos duas personalidades de reconhecido mérito e competência no 

domínio dos geossintéticos convidadas pela Direção da IGS-Portugal. 
 
2. As decisões do Júri serão tomadas em reunião expressamente convocada para o 
efeito, por maioria simples de votação dos seus membros. O Presidente do Júri tem 
voto de qualidade. 
 
3. De cada reunião do Júri será elaborada uma ata contendo a indicação sobre os 
assuntos discutidos, a data e local das reuniões, os membros presentes e as 
deliberações tomadas. 
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4. Só um estudante poderá ser selecionado em cada quadriénio e, se o Júri assim o 
intender, pode decidir não selecionar qualquer candidato. 
 
5. As decisões do Júri não são suscetíveis de recurso ou impugnação. 
 
 

Artigo 6.º Critérios de avaliação 
 
1. O Júri apreciará os trabalhos segundo critérios fixados previamente que 
contemplarão os seguintes aspetos: 

- Nível de conhecimentos científicos e técnicos; 
- Carácter inovador quanto aos objetivos, métodos desenvolvidos ou 

resultados; 
- Criatividade da abordagem e rigor metodológico; 
- Estrutura, organização e clareza de redação. 

 
 
Artigo 7.º Anúncio e entrega do prémio 
 
1. O anúncio do estudante selecionado para representar a IGS-Portugal será 
comunicado aos concorrentes e à IGS por correio eletrónico. 
 
2. A entrega do montante em dinheiro ao estudante premiado é realizada pela IGS. A 
entrega do certificado comprovativo da distinção terá lugar em cerimónia pública a 
realizar em local, data e hora a designar pela IGS, no decorrer do Congresso Europeu 
de Geossintéticos. 
 
 
Artigo 8.º Disposições finais 
 
1. A inobservância de qualquer dos requisitos de candidatura indicados neste 
Regulamento determinará a desclassificação do candidato. 
 
2. Este Regulamento poderá ser modificado por proposta da Direção IGS-Portugal 
desde que aprovada pela maioria dos votos de seus membros. 
 

3. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e decididos pela Direção da 
IGS-Portugal. 
 


