AVISO
O Instituto Superior Técnico (IST) promove em 2018 a terceira edição do Prémio Maria
de Lourdes Pintasilgo.
O Prémio destina-se a galardoar anualmente duas mulheres, formadas pelo Técnico:

i) uma antiga aluna que tenha completado o seu ciclo de estudos no IST há mais
de 15 anos, contabilizados no dia 31 de dezembro de 2017 e que se tenha
destacado pelas suas contribuições profissionais e/ou sociais;
ii) uma recém-graduada do IST, com menos de 27 anos no dia 31 de dezembro de
2017 e que se tenha destacado pela qualidade científica da dissertação de
Mestrado e pelo percurso académico no IST.

As nomeações para a antiga aluna mencionada em i) podem ser apresentadas por
qualquer membro da comunidade IST, incluindo alumni, até às 12:00h do dia 7 de
janeiro de 2019 (segunda-feira). A nomeação terá que ser acompanhada por um
curriculum vitae de não mais que uma página A4.
As candidaturas relativas à atribuição do Prémio à recém-graduada decorrem até às
12:00h do dia 14 de janeiro de 2019 (sexta-feira). À vencedora será atribuído um
prémio no valor de 5 000 euros, patrocinado pelo Instituto Superior Técnico.
As nomeações e as candidaturas devem ser enviadas para o email:
PremioMLP@tecnico.ulisboa.pt
Para mais informações, consulte o regulamento e edital.
Documentação necessária para a formalização da candidatura:
- ficha de candidatura
- listagem das unidades curriculares efectuadas e respectiva classificação
- comprovativo da classificação da tese de mestrado
- curriculum vitae resumido
- um exemplar da tese de mestrado
- cópias de todas as publicações científicas com indicação explícita da data e local
da publicação
- pareceres (opcional)
- um relatório, de não mais do que 10 páginas descrevendo o trabalho da tese de
mestrado, incluindo no início os seguintes elementos: título, área em que se
insere o trabalho, entre três e seis palavras-chave que identifiquem o assunto. No
texto deverão ser claramente identificadas as contribuições originais da autora
bem como o potencial impacto do trabalho

