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OBJECTIVOS

1. O Departamento de Matemática (DM) do Instituto Superior Técnico (IST)
estabelece os Prémios Professor Jaime Campos Ferreira, com os objectivos
simultâneos de distinguir, pelos seus méritos académicos na área da
Matemática, alunos de graus de 2º ciclo do IST e de homenagear o Professor
Jaime Campos Ferreira (19272016), Professor Catedrático Jubilado do IST,
que contribuiu decisivamente para a criação e desenvolvimento do DM e
estimulou enormemente o interesse em Matemática de sucessivas gerações de
estudantes.
PRÉMIO

2. Os Prémios, a entregar em sessão pública, consistirão em diploma e prémio
pecuniário, podendo ainda haver outras formas de distinção como, por exemplo,
menções honrosas.
3. A atribuição dos Prémios será anual. Os Prémios não poderão ser atribuídos
mais do que duas vezes ao mesmo aluno.
JÚRI

4. O Júri será composto por pelo menos três Professores do DM, nomeados
pelo Presidente do Departamento.
5. Os critérios de selecção pautarseão pela excelência académica revelada
nas disciplinas de Matemática e por outras actividades que demonstrem
empenho, engenho e criatividade em Matemática.
O Júri reservase o direito de não atribuir o Prémio.

6. Das decisões do Júri não haverá recurso.
CANDIDATURAS

7. Em cada ano, o DM divulgará no IST a composição do Júri, a natureza dos
Prémios e o prazo de candidatura. Os Prémios serão atribuídos no Outono.
8. Em cada ano, pelo menos um dos Prémios Professor Jaime Campos Ferreira
poderá ser atribuído a um aluno inscrito em qualquer um dos graus de 2º ciclo
do IST. Os restantes Prémios desse ano poderão ficar reservados apenas a
alunos de um dos graus de 2º ciclo do DM.
9. A candidatura poderá ser efectuada directamente pelo aluno ou através de
um proponente, Professor do DM. O processo consistirá em:
a) Boletim de Candidatura preenchido pelo candidato;
b) Listagem das classificações obtidas até à data nas disciplinas cursadas
no IST (ou a sua ficha curricular actualizada);
c) Curriculum Vitae abreviado contendo outros elementos académicos e
científicos considerados relevantes pelo candidato;
d) Indicação de dois Professores do DM a quem possam ser pedidas
referências sobre o candidato.

