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ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO AMBIENTE

E DESENVOLVIMENTO, ADAD

E

UNIVERSIDADE JEAN PIAGET DE CABO VERDE

PRÉMIO JOVEM INVESTIGADOR 2020

Na área de Ambiente e Saúde

REGULAMENTO
A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD) e a Universidade

Jean Piaget (UniPiaget), por meio de um acordo de parceria, tornam publico o PRÉMIO

JOVEM INVESTIGADOR 2020, que visa estimular a investigação em áreas ligadas aos

ecossistemas.

O PRÉMIO JOVEM INVESTIGADOR 2020 faz parte das atividades do projeto Redução

do Impacto de Infraestruturas Sobre Ecossistemas Costeiros Na África Ocidental -

PRISE, financiado pela MAVA Foundation, através dos parceiros regionais Wetlands

Internacional (WIA) e Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et

marine de l'Afrique de l'Ouest (PRCM).

O Prémio será regido por este Regulamento, conforme as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA
(Do objetivo e do tema)

1. O PRÉMIO JOVEM INVESTIGADOR ECAA, doravante denominado apenas

Prémio, visa premiar trabalhos de fim de curso produzidos por estudantes matriculados nos

Cursos de Licenciatura, e Mestrado da Universidade Jean Piaget, com vista a promover a

investigação científica na área do ambiente e saúde em Cabo Verde.

2. É um Prémio de reconhecimento público e incentivo aos jovens pesquisadores

e integra as ações previstas na estratégia de desenvolvimento das linhas de pesquisa

estabelecidas na Uni Piaget.
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3. Podem ser apresentados dissertações de mestrado, memórias de licenciatura ou

projetos finais de qualquer unidade curricular ministrado na UniPiaget que foram avaliados

nos anos 2018, 2019 e 2020.

4. Podem ser apresentados trabalhos, sem restrição de curso, desde que a problemática

do ambiente e saúde seja o objeto principal da investigação realizada. É da competência do

júri decidir se o trabalho cumpre critérios epistemológicos para ser admitido.

CLÁUSULA SEGUNDA
(Do júri)

1. Para avaliação dos trabalhos, será formado um Júri com 3 (três) elementos, sendo

nomeados 1 (um) (Presidente) pela Universidade Jean Piaget , 1 (um) por uma organização

independente da área de Ambiente ou Saúde e 1 (um) pela Associação para a Defesa do

Ambiente e Desenvolvimento.

2. Os eventuais orientadores de trabalhos académicos, submetidos ao concurso, não

podem formar parte do júri.

3. A avaliação dos trabalhos é realizada através da votação inter pares. No caso de um

eventual empate na cotação dos trabalhos, o Presidente dispõe do voto de qualidade.

4. O Presidente é responsável pelo lado formal do processo e pela convocação das

respetivas reuniões de trabalho.

5. Centro de Investigação Relações Institucionais e Formação Avançada (CIRIFA)

assegura o secretariado e o arquivo do Concurso.

CLÁUSULA TERCEIRA
(Das inscrições e entrega dos trabalhos)

1. Cada autor (ou equipa de autores) poderá inscrever apenas um trabalho, dentro das

normas especificadas abaixo.

2. As inscrições de trabalhos para o Prémio serão efetuadas somente através do e-mail

cirifa@cv.unipiaget.org, exclusivamente pelo autor responsável.

3. As inscrições dar-se-ão até o dia 21 de Maio encerrando às 23:59 horas deste dia.
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CLÁUSULA QUARTA
(Das fases e do processo de seleção)

1. Fase I - Triagem inicial

2. A triagem inicial das candidaturas deve ser feita pelo Centro de Investigação e

Formação Avançada (CIRIFA), com base na verificação da conformidade com os seguintes

requisitos:

a) Comprovação do preenchimento completo do formulário constante da

plataforma;

b) Apresentação do trabalho num suporte eletrónico, contendo a identificação

do (a) autor(a), Título e data do trabalho.

3. Fase II Validação da candidatura e emissão da lista de admitidos

4. Fase III - Seleção pelo júri, segundo os seguintes critérios e ponderações:

c) Originalidade do trabalho e relevância para o tema da sustentabilidade

ambiental e/ou para a conservação dos ecossistemas costeiros- 20%

d) Mérito científico - Pertinência, objetividade e originalidade; adequação do

título, da introdução e da revisão de literatura; respeito pelos Princípios Éticos em

Investigação; pertinência e adequabilidade da metodologia utilizada análise de

dados e resultados com base na análise da articulação teórica e metodológica da

interpretação; qualidade das conclusões, baseada na avaliação da fundamentação e

coerência com os objetivos e alcance e qualidade do texto e da apresentação - 50%;

e) Aplicabilidade dos resultados à solução de problemas concretos da realidade

cabo-verdiana nos setores concernentes 30%;

CLÁUSULA QUINTA
(Da premiação)

1. O resultado final com a revelação dos trabalhos vencedores será divulgado,

imediatamente após conclusão do processo de seleção;

2. Será realizada uma Cerimónia Especial de Premiação, em data a indicar, sendo que os

autores responsáveis deverão, impreterivelmente, estar presentes ou representados para

recebimento dos respetivos prémios.
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3. Os prémios principais são os principais prémios concedidos no concurso. Estes são

prémios em dinheiro. No caso de uma equipa ganhar esse prémio, o valor é

compartilhado igualmente entre os membros da equipa. Eliminar

4. A Universidade vai oferecer aos autores de trabalhos premiados a possibilidade de

apresentação de resultados em forma de um artigo científico, comunicação ou poster

para uma conferência.

5. Existem três categorias de prémios principais:

1º LUGAR - PRÉMIO JOVEM INVESTIGADOR 2020 - no valor de 60.000,00

(sessenta mil escudos) e um certificado de reconhecimento;

2º LUGAR - 1ª MENÇÃO HONROSA - e um estímulo à investigação e inovação,

no valor de 40.000,00 (quarenta mil escudos) e um certificado de reconhecimento;

3º LUGAR - MENÇÃO HONROSA e um certificado de reconhecimento.

CLÁUSULA SEXTA
(Clausula de exclusão e desclassificação)

Constituem critérios de exclusão/desclassificação:

1. A comprovação da prestação de informações falsas, pelo autor;

2. O não cumprimento do disposto nas alíneas a), b) e c) do número 1 da Cláusula

quarta do presente regulamento;

3. A não comparência e nem representação documentada, sem justificação prévia, na

cerimónia de premiação.

CLÁUSULA SÉTIMA
(Das disposições gerais)

1. A participação no Prémio implica total conhecimento e aceitação do estipulado no

presente regulamento;

2. O júri poderá alterar as datas de julgamento ou de premiação mediante aviso prévio

aos participantes;

3. Os concorrentes ao Prémio concordam com o uso e publicação, pelas entidades

responsáveis, de suas fotos e dos trabalhos premiados, no todo ou em parte, mediante

informação prévia;

4. Os trabalhos admitidos a concurso não serão devolvidos;
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5. A entidade de recurso é a Reitoria da Universidade Jean Paiget e só avalia e decide

sobre possíveis inconformidades com a lei e normas aplicáveis.

6. Os casos omissos serão decididos pelo Júri.

ANEXO
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Prémio Jovem investigador 2020 - Área Ambiente e Saúde

 Nome do Candidato

 Nº de matrícula

 Ciclo de estudos (licenciatura ou mestrado)

 Curso

 Título do trabalho de investigação

 Data da defesa

 Nota

 Resumo do trabalho (max 200 caracteres)


