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Regulamento do Prémio DEIMOS em Engenharia Aeroespacial 

Este regulamento dá cumprimento ao disposto no acordo de apoio a prémio de mérito 

académico, designado por Prémio DEIMOS em Engenharia Aeroespacial, celebrado entre o 

Instituto Superior Técnico (IST) e a DEIMOS.  

1 – Este regulamento aplica-se às edições anuais do prémio DEIMOS em Engenharia 

Aeroespacial correspondentes aos anos de 2018 a 2022. 

2 – O prémio DEIMOS em Engenharia Aeroespacial é atribuído ao aluno que tenho 

completado com “nota final” mais elevada do mestrado integrado em Engenharia 

Aeroespacial (MEAer) no ano letivo anterior. Entende-se por “nota final” a média calculada 

pela Área Académica do IST até às centésimas. No caso de notas finais iguais o prémio é 

dividido igualmente entre os candidatos. 

3 – O júri é presidido pelo Coordenador do MEAer e dele fazem parte: 

- a Comissão de Coordenação do MEAer; 

- um ou dois representantes da DEIMOS. 

4 – Sendo a nota final de cada ano letivo conhecida até ao fim do ano legal, o júri reúne no 

mês de Fevereiro do ano seguinte. 

5 – O prémio pecuniário será atribuído ao(s) candidato(s) classificado(s) em 1º lugar. O 

candidato será informado da atribuição do prémio. Caso o candidato coloque algum 

impedimento ou recusa o prémio será atribuído ao candidato seguinte até o prémio ser aceite. 

O júri poderá decidir a não atribuição do prémio. 

6 – O Presidente do IST é a entidade de recurso das decisões do júri. 

7 –O diploma mencionará o prémio DEIMOS em Engenharia Aeroespacial, a respetiva 

edição e ano a que se reporta e será assinado pelo Presidente  do IST e pelo representante da 

DEIMOS. 

8 – Havendo atribuição do prémio, a mesma decorrerá numa cerimónia pública que terá lugar 

obrigatoriamente nas instalações do IST, com a presença de um seu representante, bem como 

a de um representante da DEIMOS, por exemplo na cerimónia de receção aos novos alunos 

do MEAer do ano seguinte. 

9 – A divulgação do prémio será da responsabilidade da Comissão Coordenadora do MEAer, 

mediante a afixação nos meios usuais de disseminação de informação nos Departamentos de 

Engenharia Mecânica (DEM) e Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC) e do 

IST. 
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