Chamada de Prémios para trabalhos finais de
licenciatura e dissertações de Mestrado – Projeto
UNITA – “Universitas Montium”
No âmbito da Aliança europeia UNITA - Universitas Montium, a Universidade da Beira Interior
organiza um concurso para estudantes que tenham elaborado um trabalho final de licenciatura
ou dissertação de mestrado relacionada com o tema da cidadania europeia.
O termo UNITA refere-se a uma aliança académica envolvendo seis universidades europeias
(Università degli studi di Torino, Universidad de Zaragoza, Université Savoie-Mont Blanc,
Universitatea de Vest din Timişoara, Universidade da Beira Interior e Université de Pau et des
Pays de l’Adour). O sub-título latim "Universitas Montium" realça os pontos em comum das
universidades UNITA : o seu substrato linguístico (línguas românicas), o comprometimento
com a promoção da diversidade linguística e a respetiva proximidade com regiões montanhosas.
Uma das diretrizes desta ALIANÇA europeia visa fortalecer a identidade europeia através da
compreensão do seu passado e dos desenvolvimentos recentes em áreas como o Direito, a
História, a Sociologia, a Economia e as Ciências Políticas. Neste contexto, está prevista a
presente convocatória de Prémios de Trabalhos Finais de Licenciatura e Dissertações de
Mestrado que versem sobrem temas da cidadania e identidade europeia e tenham sido
apresentados no último triénio.
A presente chamada de trabalhos encontra-se regulamentada do seguinte modo:
1. O objetivo é contribuir para a melhoria da compreensão da identidade e da cidadania
europeia pelos habitantes dos territórios das universidades da UNITA.
2. Podem ser apresentados trabalhos e/ou dissertações, acompanhadas de um resumo de 5
páginas, que versam sobre temas europeus e qualquer tipo de relação entre a Europa e
os territórios das universidades UNITA, em várias disciplinas.

3. Cada Universidade parceira da UNITA organiza a sua própria competição. A
composição do júri responsável pela atribuição dos prémios na UBI consta do anexo a
esta convocatória. Numa primeira fase o júri escolherá 4 trabalhos/dissertações entre as
apresentadas. Durante as duas primeiras semanas de novembro, os quatro candidatos
serão ouvidos pelo júri e apresentarão os seus trabalhos e o seu ponto de vista sobre o
assunto. O/a estudante cujo trabalho tenha sido selecionada, terá a oportunidade de
participar numa audição conjunta ao nível das universidades parceiras da UNITA.
4. Poderão apresentar o seu trabalho/dissertação estudantes de Licenciatura (modalidade
I) ou Mestrado (modalidade II) das Universidades UNITA que tenham defendido o
respetivo trabalho/dissertação durante os últimos três anos letivos (2019/2020,
2020/2021, 2021/2022). Os/as estudantes das Universidades UNITA podem submeter
o seu trabalho/dissertação ao concurso organizado por qualquer Universidade UNITA.
No entanto, os/as estudantes podem participar apenas em uma competição. O trabalho
escrito deve ser enviado em formato PDF até ao dia 31 de outubro de 2022 para o
seguinte endereço : unita@ubi.pt, com o assunto « Concurso Identidade e Cidadania
Europeia ». Deve ser aprentado na língua da universidade organizadora do concurso (ou
em língua inglesa).
5. Os júris responsáveis pela atribuição do prémio em cada universidade utilizarão a
seguinte grelha de avaliação:
I. Relevância do título do trabalho (escrita clara e concisa, relevância para o tema
definido pela chamada);
II. Estrutura (introdução; índice, conclusões e bibliografia);
III. Estilo (escrita, ilustrações gráficas, resumo de 5 páginas em língua românica e língua
inglesa);
IV. Conteúdo (reflexão sobre conceitos, uso adequado de teorias e noções e bibliografia,
uso de citações e fontes);
V. Pesquisa empírica (abordagem multidisciplinar, relevância das conclusões,
originalidade da pesquisa).
6. Caso o júri considere que os trabalhos apresentados não cumprem os requisitos
mínimos de qualidade ou não apresentem a relação esperada com os temas propostos, uma ou

ambas as modalidades podem ficar sem prémio atribuído. Nessa situação, o valor do prémio
pode ser acumulado e atribuído na outra modalidade a concurso. Em todos os casos, o júri terá
a capacidade de tomar as decisões que julgar mais adequadas e as referidas decisões serão
consideradas finais.
7. Os trabalhos selecionados receberão um prémio de 215€ e um certificado (cada uma
das modalidades a concurso). Além disso, os trabalhos selecionados, bem como as intervenções
dos/as estudantes na audiência comum ao nível das Universidades UNITA serão publicadas no
site e nas redes sociais da UNITA.
8. As obras premiadas nesta convocatória serão disponibilizadas à Aliança UNITA, que
poderá utilizá-las para fins informativos e de sensibilização, bem como para defesa dos
objetivos da Aliança, com respeito pela referência ao/à autor/a do trabalho.

Anexo
Composição do júri
Universidade da Beira Interior
- Bruno Ferreira Costa, Doutor em Ciência Política
- Luís Guilherme Marques Pedro, Doutor em Relações Internacionais
- Alexandre António da Costa Luís, Doutor na área de História, especialidade de História dos
Descobrimentos e da Expansão Portuguesa.
- Catarina Sales Barbas de Oliveira, Doutora em Sociologia
Université de Pau et des Pays de l’Adour
- Jacques Jaussaud, Professor em Gestão
- Danièle Laplace-Treyture, Professora em Geografia
- Géraldine Larguier, Professora em Línguas
- Meriem Mengi, Professora em Gestão
Université de Savoie Mont Blanc
- Pascal Bouvier, Professor Associado em Filosofia
- Guillaume Kessler, Professor Associado em Direito
- Anne-Sophie Nardelli, Professora Associada em História Contemporânea
- Doriana Treta, Estudante de Doutoramento (Direito)
Universitatea de Vest din Timişoara
- Corina Ilin, Doutora em Psicologia
- Ana-Cristina Nicolescu, Doutora em Finanças
- Gratiela Noja, Doutora em Economia

- Corina Tursie, Doutora em Ciência Política
Membro suplente : Ioana Vădăsan, Doutora em Economia.
Università degli Studi di Torino
- Alessandra Algostino, Professor em Direito Constitucional
- Mauro Forno, Professor em História Contemporânea
- Elisa Corino, Professora Associada em Didática de Línguas Modernas
- Giacomo Pettenati, Investigador em Economia e Geografia Política.
Universidad de Zaragoza
- Angel Pueyo Campos, Professor em Geografia Humana
- Pedro Víctor Rújula López, Professor em História Contemporânea
- María del Carmen Tirado Robles, Professora em Direito Internacional Público e Relações
Internacionais
- Ana Yetano Sánchez de Muniaín, Professora em Economia e Contabilidade

