Regulame
R
ento dos Prémios
P
da
a
FCiênccias.ID – Associação
A
o para a Investigação e Dese
envolvimeento de Ciências
No âmbito do n.º 2 do
o Artigo 4º dos
d seus Esttatutos, “A FCiências.ID
F
pode concedder subsídio
os, bolsas dee
estudo, bolssas de investigação e prrémios, de foorma a prom
mover a atividade científifica e o desenvolvimento
o
tecnológico,
o, conceder subsídios, bollsas de estuddo e prémioss de forma a promover a actividade científica
c
eo
desenvolvim
mento tecnollógico”.
Face à esp
pecial relevância para os
o objectivoss da FCiências.ID do se
eu único asssociado univversitário, a
Faculdade d
de Ciências da
d Universid
dade de Lisbooa (FCUL), o Conselho de Administraação da FCiê
ências.ID, naa
sua reunião
o de 6 de Março de 2017,, decidiu:
1. Insttituir os Prém
mios da FCiências.ID, anuualmente entregue aos alunos
a
de 1º ano/1ªvez de
d 1ºs Cicloss
e dee Mestradoss Integrados da FCUL, doo ano lectivo
o precedente
e, que mais sse tenham distinguido, a
atribuir em cerimónia públicca no Dia dee Aniversário da FCUL;
R
o, nos termoss dos artigoss seguintes:
2. Aprrovar o seu Regulamento

Artigo 1.º
Objeto
presente Reegulamento tem por obbjecto a atrribuição anu
ual dos Pré mios da FC
Ciências.ID –
1. O p
Associação parra a Investigação e Deesenvolvimen
nto de Ciên
ncias, doravvante design
nados como
o
Prémios Ciênciaas.ID.
2. A FC
Ciências.ID atribui
a
três prémios
p
de nnatureza peccuniária, refe
erentes ao 1ºº, 2º, e 3ª Prrémios, bem
m
com
mo prémios de
d natureza não pecuniá ria, designad
dos por Menções Honrossas.
Artigo 2.º
Âmbito
São abrangiidos pelo preesente Regullamento os eestudantes in
nscritos nos seguintes cicclos de estud
do:
a) Liceenciatura (1ºº ciclo);
b) Mestrado Integgrado.

Artigo 3.º
1 2º e 3º Prrémios
Condições de atribbuição dos 1º,
P
da FCiências.ID
F
ssão atribuído
os anualmen
nte aos três melhores alu
unos que no
o
1. Os 1º, 2º e 3º Prémios
o lectivo an
nterior tenham estado inscritos pela 1ª vez no 1º anoo curricular dos cursoss
ano
perrtencentes aos
a ciclos re
eferidos no Artigo 2º, e tenham obtido
o
aprooveitamento a todas ass
unid
dades curriculares integrradas nesse aano curriculaar.
2. Para identificaçção dos trêss melhores alunos conssideram‐se aqueles
a
que tenham ob
btido as trêss
melhores médiaas aritmética
as ‐ ponderaddas pelos respectivos EC
CTS e calculaddas com aproximação àss
miléésimas ‐ desde que iguais ou superioores a 17,0 vaalores.

3. Em caso de iguaaldade de classificações,, será atribuíído a cada estudante o vvalor corresp
pondente ao
o
prémio em caussa.
bilidade finaanceira, o Conselho
C
dee
4. No caso coberrto pelo número anterrior, não exxistindo viab
ministração da
d FCiências.ID decidirá nnos termos do
d Artigo 7º.
Adm
Artigo 4.º
Condições de atribbuição das Menções
M
Honrosas
São atribuíd
das Menções Honrosas aos
a alunos qque no ano lectivo
l
anterrior tenham estado inscritos pela 1ªª
vez no 1º ano curricu
ular dos currsos pertenccentes aos ciclos referidos no Arttigo 2º, tenham obtido
o
aproveitamento a todas as unidade
es curricularres integradaas nesse ano
o curricular e cuja média
a aritmética,,
ponderada pelos respecctivos ECTS, seja
s superiorr ou igual a 17,0
1 valores.

Artigo 5.º
Definiçãoo do valor do
os prémios
1. O valor dos Prémios da FCiê
ências.ID é o seguinte:
mio: 1200.00 € (mil e duzzentos euros);
a. 1º Prém
b. 2º Prém
mio: 900.00 € (novecenttos euros);
c. 3º Prém
mio: 750.00 € (setecentoos e cinquenta euros).
2. Anu
ualmente, o Conselho de Administrração da FCiências.ID fixxa o montannte global a atribuir aoss
premiados e po
ode decidir acctualizar o vaalor dos prém
mios.
Artigo 6.º
PProcedimento
os
eradas pelos ECTS e calcuuladas com aproximação
a
o
1. A lissta de alunos e respectivvas classifica ções, ponde
às m
milésimas, é elaborada pelos serviçoos académiccos da FCUL e entregue ao Diretor da FCUL atéé
finaais do mês dee Março.
2. O D
Director da FCUL
F
comunica aos prem
miados a resspectiva atribuição, forn ecendo à FC
Ciências.ID a
iden
ntificação do
os estudante
es que recebeerão os Prém
mios da FCiên
ncias.ID.
Artigo 7.º
CCasos omisso
os
Caberá ao C
Conselho de Administraçção da FCiênccias.ID analissar e decidir sobre os cassos omissos do presentee
Regulamentto e dirimir dúvidas
d
quan
nto à sua inteerpretação e aplicação.

Artigo 8.º
Enntrada em viggor
O presente Regulamentto entra em vigor
v
a partirr do ano lecttivo de 2017//2018.

