
 
 

Best in Class BCG 

 

PRÉMIO PARA O MELHOR ALUNO DA UC DE GESTÃO DO IST 

 

Regulamento  

 

1 - O prémio Best in Class BCG é atribuído anualmente ao melhor aluno da Unidade Curricular 

(UC) de Gestão do Departamento de Engenharia e Gestão do Instituto Superior Técnico (IST), 

tendo em consideração as classificações dos alunos que frequentam a UC nos dois semestres do 

mesmo ano letivo. O prémio tem o patrocínio da Boston Consulting Group (BCG) e tem como 

objetivo promover a excelência nos futuros profissionais graduados pelo IST. 

 

2 - Os alunos matriculados na UC de Gestão são automaticamente considerados como 

candidatos, sendo obrigatória a participação, válida até ao fim da simulação, no IST 

Management Challenge (ISTMC). 

 

3 - O júri é composto por 3 elementos: 1 designado pela BCG, o Responsável da UC de Gestão e 

um docente da UC de Gestão.  

 

4 - Os alunos são ordenados por ordem crescente e sequencialmente pelos seguintes critérios 

1) Classificação final obtida; 

2) Classificação na Avaliação Individual (Testes/Repescagens); 

3) Classificação no ISTMC Competitivo (classificação do grupo onde os alunos estavam 

incluídos no ISTMC); 

4) Se após a aplicação dos critérios anteriores ainda persistir o empate, o critério de 

desempate será a média das UC concluídas no IST até ao final de 2021/22, combinada 

com os ECTS concluídos até ao final do ano letivo. 

 

5 - O estudante selecionado apenas poderá beneficiar de 1 (um) prémio de mérito no mesmo 

ano letivo. 

 

6 – O primeiro classificado recebe um prémio monetário no valor de 1.300€ (mil e trezentos 

euros). 

 

7 - O prémio será entregue ao primeiro classificado, em conjunto com um diploma referente a 

essa distinção assinado pelo Presidente do IST e pela BCG, numa cerimónia pública organizada 

pelo IST. 

 

8 - A cerimónia pública terá a presença do Presidente do IST ou de um seu representante, bem 

como de um representante da BCG. 

 

 

Lisboa, 27 de setembro de 2021. 


