REGULAMENTO
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Regulamento – Prémio Jovem Investigador 2019
- A elaboração do presente regulamento para
submissão de candidaturas tem como base o
regulamento do COP (Comitê Olímpico de Portugal).
ARTIGO 1.º
Objetivo geral do Prémio Jovem Investigador (PJI)
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da investigação
em Ciências do Desporto, o Exercise Summit confere anualmente o
Prémio Jovem Investigador (PJI).

ARTIGO 2.º - Âmbito e montantes dos Prémios
1. O PJI distingue anualmente os melhores trabalhos de investigação nas
áreas de: Exercício e Saúde e Exercício e Performance.
2. As áreas temáticas a concurso são:
Treino Desportivo / Psicologia do Exercício / Medicina do Desporto / Fisiologia do
Exercício e Biomecânica do Exercício.
3. O prémio destina-se aos jovens investigadores com o máximo de 35 anos de
idade (completados até ao final do ano de concurso ao qual se candidatam). O
candidato deverá enviar juntamente com o trabalho de investigação uma
fotocópia do seu documento de identificação.
4. O candidato deverá estar inscrito na Universidade ou ter obtido o seu grau
de Mestre ou Doutor. O trabalho deverá ter sido realizado, iniciado ou publicado
nos 2 anos anteriores à submissão ao PJI ou no caso do projeto a iniciar. O
formulário de verificação* (VER ANEXO - 1) para o PJI deverá ser entregue
juntamente com o trabalho de investigação.
5. Anualmente, são distinguidos os três primeiros classificados.
6. Os três primeiros classificados efetuarão uma apresentação
pública do seu trabalho no Exercise Summit.
7. Ao primeiro classificado – Vencedor, é atribuído um valor
monetário de 3500€ (três mil e quinhentos euros). Ao segundo
classificado será atribuído um valor monetário de 300€
(trezentos euros) e ao terceiro classificado um valor monetário
de 200€ (duzentos euros).
8. Aos três primeiros classificados será entregu uma Menção
Honrosa.
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ARTIGO 3.º
Calendário e formalização das candidaturas
1 – A abertura do concurso para o Prémio é anunciada no
Exercise Summit de cada ano e na página oficial do
Exercise Summit – www.exercisesummit.pt
A submissão dos trabalhos será efetuada através do e-mail:
joveminvestigador@exercisesummit.pt
a) Fases de submissão e Calendarização:
1a fase – Submissão dos Projetos: de 1 de junho 2019 a 31 de janeiro de 2019
(transitando para o dia útil seguinte no caso de fim-de-semana).
2a fase - Elegibilidade das Candidaturas – 01 de fevereiro de 2020 a 31 de Março
de 2020.
3a fase - Ordenação das Candidaturas – 01 Abril a 30 de Abril de 2020.
4a fase - Apresentação das 3 melhores candidaturas e anúncio do vencedor
– 9 maio 2020 - Congresso Exercise Summit 2020.

2 – Os autores dos trabalhos submetidos devem formalizar a sua
candidatura através do envio obrigatório do respetivo formulário e de
acordo com os critérios de submissão nele apresentados, bem como de
toda a restante documentação, para o seguinte endereço de correio
eletrónico: joveminvestigador@exercisesummit.pt
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae;
Documento de identificação;
Declaração de Interesses;
Artigo científico (caso tenha sido publicado);
Formulário de verificação para o Prémio Jovem Investigador.

3 – Os trabalhos devem ser redigidos em português e cumprir as
seguintes indicações:
a) Cada trabalho deve ser apresentado sob a forma de artigo
científico, não devendo ultrapassar os 30.000 caracteres (sem
espaços), podendo ser complementado com ficheiros anexos, se
necessário;
b) Os trabalhos devem ser enviados em documento editável (MS
Word) de acordo com as normas APA 6ª Edição (American
Psychological Association);
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c) Curriculum Vitae abreviado (máximo de 3 páginas)
do candidato;
d) Declaração de interesses (p.e., fontes de financiamento
suplementares ao projeto; relações contratuais ou outras
com os promotores);
e) Os trabalhos de investigação que envolvem experimentação
humana devem apresentar evidência da sua aprovação pelas
autoridades regulamentares competentes, de acordo com as boas
práticas da ética e legislação em vigor.

ARTIGO 4.º - Receção das candidaturas e verificação da sua
elegibilidade
1 - O PJI organiza uma lista com todos os trabalhos a concurso e verifica a
conformidade das candidaturas nos termos do presente regulamento.
2 – São critérios de admissão das candidaturas os seguintes:
a) Os trabalhos não podem ter sido previamente submetidos a este Prémio e
devem estar livres de obrigações relativas a direitos de autor ou propriedade
editorial;
b) Os trabalhos podem ter concorrido a outros prémios;
c) Não são admitidas candidaturas em incumprimento de quaisquer elementos
constantes do processo de candidatura; apenas as candidaturas que reúnam
todos os documentos acima mencionados serão consideradas;
d) Não são admitidas candidaturas em manifesto conflito de interesse, o qual
será livremente apreciado pela Comissão Científica do PJI;
e) A submissão ficará concluída após confirmação de todos os pontos
anteriormente referidos, assim como o pagamento da taxa de inscrição no
valor de 20€ (DADOS DE PAGAMENTO - ANEXO 2)

ARTIGO 5.º - Critérios usados na apreciação das candidaturas
O Júri aprecia o mérito dos trabalhos a concurso, mediante os seguintes
parâmetros de avaliação, numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Originalidade (O);
Pertinência e oportunidade (PO);
Justificação do problema, objetivos e hipóteses (J);
Metodologia e inovação processual e instrumental (M);
Clareza da apresentação dos resultados (R);
Robustez da discussão (D);
Propriedade das conclusões e aplicabilidade (Apl).
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A classificação Final (CF) dos candidatos resultará
da média aritmética da pontuação atribuída por cada
um dos elementos do Júri, através da fórmula:
CF = ( O + PO + J + M + R + D + Apl ) / 7

ARTIGO 6.º - Avaliação dos trabalhos e atribuição
dos Prémios
1 – Cada trabalho de cada área a concurso é avaliado por um mínimo de dois
especialistas, nacionais.
2 – A lista de classificação anual é aprovada pela Comissão Cientifica do PJI,
sob proposta com base no Relatório Final previsto no n.º 5 deste artigo.
3 – Um representante do Exercise Summit é convidado a acompanhar o
processo de avaliação com o estatuto de observador.
4 – As decisões são anuais e delas não cabe recurso.
5 – De cada processo de avaliação é elaborado um Relatório Final.
6 – A Comissão Científica poderá, se considerar necessário, convocar uma
reunião.
7 – A Comissão Científica poderá, no caso de considerarem que algum dos
trabalhos apresentados a concurso não apresenta qualidade suficiente,
considerar esse trabalho como não elegível.
8 – A Comissão Ciêntifica do PJI pode, no caso dos trabalhos apresentados a
concurso não terem qualidade suficiente, não atribuir qualquer dos prémios,
sendo a decisão fundamentada com a avaliação efetuada pelos membros do
Júri.
9 – Os três primeiros classificados serão distinguidos com os prémios
monetários e as menções honrosas definidas no Artigo 2º do presente
Regulamento, sendo os diplomas assinados pela Comissão Científica do PJI.
10 – A atribuição dos Prémios num dado ano não confere quaisquer outros
direitos aos respetivos vencedores que não sejam a atribuição dos montantes
e das menções honrosas que lhes estiverem destinados.

ARTIGO 7.º - Divulgação dos trabalhos
1 – Os trabalhos apresentados a concurso serão
integrados na Biblioteca do Exercíse Summit /
O Jovem Investigador, organizada por edições, o que não
impede que a sua publicação seja realizada noutros meios
de divulgação científica.
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2 – Os trabalhos distinguidos – três primeiros classificados, devem ser
traduzidos para inglês. Esta tradução será da responsabilidade dos
respetivos autores.

ARTIGO 8.º - Decisão e proclamação dos Premiados

O anúncio da decisão do Júri e a proclamação dos premiados
terá lugar em Cerimónia Pública no CONGRESSO ANUAL DESIGNADO
– EXERCISE SUMMIT.

ARTIGO 9.º Disposições finais
1. Os três primeiros classificados efetuarão uma apresentação pública dos
seus trabalhos no Exercise Summit do respetivo ano seguinte à sua
submissão.
2. Os autores mantêm os direitos de propriedade dos respetivos trabalhos.
3. Na publicação de artigos premiados nos termos do presente regulamento,
deve o autor fazer menção aos Prémios de Investigação PJI.
4. Quaisquer casos não contemplados pelos artigos anteriores serão
oportunamente resolvidos por acordo entre a Comissão Executiva e a Comissão
Científica do PJI.

Regulamento aprovado em reunião da Comissão Executiva no dia 30 de
maio de 2019
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ANEXOS

1º AUTOR:
OUTROS AUTORES:

UNIVERSIDADE E FACULDADE/DEPARTAMENTO:
CIDADE:
DESIGNAÇÃO DO TRABALHO:

CURRÍCULO VITAE (ANEXAR)
DECLARAÇÃO DE INTERESSES (ANEXAR)
Área de candidatura (assinalar a correspondente)
Treino Desportivo
Psicologia do Exercício
Medicina do Desporto
Fisiologia do Exercício
Biomecânica do Exercício.
Como candidato ao Prémio Jovem Investigador deste ano,
li e compreendi os requisitos e com isto confirmo
a veradicidade das minhas informações.
Nome
Local

Data

DADOS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
Data limite de pagamento - 30 de Novembro
de 2019.
VALOR DA INSCRIÇÃO
20€
NIB - Número de Identificação Bancária
0033-0000-45501219005-05
IBAN - Número Internacional de Conta
Bancária
PT50-0033-0000-45501219005-05
BIC / SWIFT - Código de Identificação do Banco
BCOMPTPL

Titular do pagamento

CHECK LIST (de dia 1 de junho de 2019 até dia
30 de novembro de 2019)
Curriculum Vitae.
Documento de identificação.
Declaração de interesses.
Artigo científico (caso tenha sido publicado).
Formulário de verificação para o Prémio Jovem Investigador.
Pagamento da taxa de Inscrição até dia
30 de Novembro de 2019 (envio do comprovativo de pagamento)
Envio de toda a Documentação solicitada para
e-mail: joveminvestigador@exercisesummit.pt

Nome
Data

Membro da Universidade / Orientador
Data

