
REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DE 
MÉRITO ACADÉMICO 

Data: 01/09/2021 

RG.10.04/A 

Página 1 de 1 

 

  
Aprovado: DIR 

 

 

 

O ISVOUGA, com o superior objetivo de relevar o mérito e, bem assim, motivar os seus estudantes ao sucesso, por via do 

rigor, da disciplina, do empenho na concretização do curso que se propuseram realizar, com o apoio de um conjunto de 

entidades e empresas da região, instituiu um conjunto de prémios de mérito, os quais são atribuídos de acordo com os 

critérios e procedimentos que abaixo se descriminam. 

 

Clausula 1.ª 

Prémio de Mérito Académico 

1. Os prémios de mérito académico são atribuídos anualmente e podem ser de natureza monetária ou assumir uma 

natureza diferente, constituindo sempre uma mais valia para os estudantes/ diplomados. 

2. Os prémios de mérito académico resultam da vontade expressa, em protocolos outorgados entre o ISVOUGA e 

entidades e empresas, por parte destas últimas, abaixo designadas por sponsors, em associar-se à missão da 

instituição, designadamente pelo apoio e estímulo ao sucesso académico de estudantes e diplomados. 

 

Clausula 2.ª 

Critérios de atribuição 

1. O apuramento dos estudantes/ diplomados a premiar pode ocorrer em momentos distintos consoante o tipo de 

prémio e data de início do protocolo que lhes confere enquadramento. 

2. Não serão considerados os estudantes/ diplomados que tenham obtido creditações a unidades curriculares de 

formações de nível de qualificação inferior ao do curso que frequentam, ou creditação obtida por via profissional. 

3. As especificidades relativas a critérios de apuramentos dos estudantes/ diplomados a premiar, para cada um dos 

diferentes prémios instituídos, constam das normas de procedimento respetivas. 

 

Clausula 3.ª 

Comunicação dos resultados 

1. O resultado da seleção dos prémios será de imediato comunicado, quer aos premiados, quer aos respetivos sponsors. 

2. Os premiados e os respetivos sponsors serão convidados a participar na Cerimónia de Abertura do Ano Letivo, de 

cada ano, dedicada à receção de novos estudantes e à atribuição de prémios de mérito académica, no âmbito da qual 

será feita referência aos seus nomes, curso a frequentar/ concluído, bem como a identificação do sponsor que atribui 

o prémio em causa. 
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