PRÉMIO JOSÉ MANUEL PAQUETE DE OLIVEIRA
EDITAL

Nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 30.º dos Estatutos do ISCTE-Instituto Universitário de
Lisboa e do Regulamento do Prémio José Manuel Paquete de Oliveira, determino a abertura do
concurso instituído pelo ISCTE-IUL e pelo Grupo PortoBay em homenagem ao Professor José
Manuel Paquete de Oliveira, destinado a galardoar alunos das Instituições de Ensino Superior
Nacionais que se tenham destacado através da elaboração de trabalhos com relevância na área
científica das Ciências da Comunicação.
Condições de admissão
1. São admissíveis a concurso as dissertações ou trabalhos de projeto de alunos de mestrado
da área científica das Ciências da Comunicação, das Instituições de Ensino Superior
Nacionais;
2. Só são admitidos a concurso dissertações ou trabalhos de projeto que tenham sido
concluídos no ano letivo de 2017/2018;
3. São admitidos a concurso trabalhos redigidos em língua portuguesa, inglesa, francesa ou
castelhana.
Candidatura
De acordo com o previsto no respetivo regulamento, as candidaturas devem conter os seguintes
elementos:
a) o boletim de candidatura devidamente preenchido;
b) um resumo do trabalho;
c) o comprovativo de que o trabalho foi concluído no âmbito de um curso de mestrado da
área científica das Ciências da Comunicação numa instituição nacional de Ensino
Superior;
d) a classificação obtida no mestrado e na dissertação;
e) um exemplar do trabalho em suporte eletrónico.
Critérios de Avaliação
De acordo com o determinado no regulamento, são considerados os seguintes critérios de
avaliação dos trabalhos apresentados a concurso:
a) a centralidade em relação à área científica do Prémio;
b) o mérito científico;
c) a pertinência do trabalho para os diferentes atores do setor da comunicação;
d) a contribuição para uma cultura de investigação e de debate na área científica do
Prémio.

A cada um dos critérios de avaliação é atribuída uma classificação de 1 (aceitável), 2 (bom) ou 3
(muito bom), sendo o prémio atribuído ao trabalho que obtiver a pontuação mais alta.
Constituição do Júri

O júri do Prémio José Manuel Paquete de Oliveira referente ao ano letivo de 2017/2018 é
constituído pelas seguintes personalidades:
Gustavo Cardoso, Professor Catedrático do ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa, que
preside
António Fidalgo, Professor Catedrático da Universidade da Beira Interior
Bárbara Reis, Jornalista
Joana Azevedo, Professora Auxiliar do ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa
Moisés Martins, Professor Catedrático da Universidade do Minho
Rui Cádima, Professor Catedrático da Universidade Nova de Lisboa
Vicente Jorge Silva, Jornalista

Divulgação dos resultados
Após a homologação da decisão do Júri pela Reitora do ISCTE-IUL e pelo Grupo PortoBay, é
anunciado o nome do vencedor nos portais eletrónicos do ISCTE-IUL e do Grupo PortoBay.
Prazo de apresentação das candidaturas
As candidaturas, instruídas de acordo com o previsto no Regulamento e no presente edital,
devem ser endereçados por via eletrónica ao Secretariado da Reitoria do ISCTE - Instituto
Universitário de Lisboa, através do e-mail secretariado.reitora@iscte-iul.pt, até 31 de janeiro de
2019.
A Reitora do ISCTE-IUL
Maria de Lurdes Rodrigues

