
  
  

 
        

 

Chamada de Prémios para trabalhos finais de 
licenciatura e dissertações de Mestrado – Projeto 

UNITA – “Universitas Montium” 

 
The highlander perspective on European Identity 

 
Enquadramento 

O termo UNITA remete para um projeto de integração e cooperação académica 
envolvendo seis Universidades (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 o ponto em comum das universidades UNITA : línguas românicas e o comprometimento 
na promoção da diversidade linguística e a sua proximidade com regiões montanhosas. 

Um dos objetivos centrais prende-se com o reforço e a promoção da identidade europeia 
através do recurso aos contributos de diversas disciplinas científicas, como o Direito, a História, 
a Sociologia, a Economia ou a Ciência Política. É neste contexto que se inclui esta chamada 
para candidaturas destinada à apresentação de trabalhos finais de lienciatura e de dissertações 
de Mestrado. 

 
A presente chamada de trabalhos encontra-se regulamentada do seguinte modo:  
 

Critérios de Seleção 
 

Objetivo principal da Chamada de Trabalhos  
Aprofundar o conhecimento sobre a Identidade e a Cidadania Europeia por parte dos 

cidadãos dos territórios localizados em regiões montanhosas da União Europeia. 
 
Quem pode participar? 

 Licenciados ou Mestres pela Universidade da Beira Interior nos últimos três anos 
letivos (2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021) 

 Estudantes das Universidades UNITA podem apresentar o respetivo trabalho e 
candidatura a qualquer chamada de trabalhos das Universidades UNITA, desde que 
participem apenas num processo de candidatura. 

 

Informação sobre a submissão da candidatura  
 
Os estudantes devem submeter a candidatura através do e-mail oficial do Gabinete UNITA da 
UBI – Gabinete UNITA: unita@ubi.pt – com o seguinte assunto: “Concurso Identidade e 
Cidadania Europeia”, anexando os seguintes documentos: 



  
  

 
        

 

 
1. Versão resumida do trabalho de finalização do ciclo de estudos, com uma dimensão máxima de 

5 páginas; 
2. Versão completa da tese de mestrado ou trabalho final de licenciatura. 
3. O trabalho deve estar redigido em Português ou Inglês. 

 
Data de submissão: 1 de outubro de 2021. 
 
Considerações específicas 
A composição do júri de atribuição dos prémios encontra-se anexa à presente chamada. 
 
Calendário 

 Na primeira fase, em outubro de 2021, o júri irá selecionar quatro trabalhos, dois dos quais serão 
premiados (um de cada ciclo de estudos). 

 Na primeira metade de novembro de 2021, os quatro candidatos irão apresentar o respetivo 
trabalho ao júri. Os estudantes selecionados terão a oportunidade de participar numa audição 
pública ao nível das Universidades UNITA. 
 

Critérios 
 
O júri responsável pela seleção e avaliação dos trabalhos irá utilizar a seguinte grelha de 
avaliaçao: 

1. Relevância do título do trabalho (clareza e adequação ao tema central da presente chamada) 
2. Estrutura seguida (introdução; tabela de conteúdos; conclusões; bibliografia) 
3. Estilo (ortografia; recurso a gráficos/quadros demonstrativos; cumprimento do limite máximo 

de cinco páginas) 
4. Conteúdo (conceitos; utilização correta da(s) teoria(s); modelo de citação) 
5. Investigação empírica (abordagem multidisciplinary; relevância das conclusões; originalidade 

da investigação; carácter inovador; metodologia utilizada). 

Nota: Caso o júri considere que os trabalhos apresentados não cumprem os requisitos 
mínimos de qualidade ou não incidam sobre os temas propostas, os mesmos serão 
desclassificados. Nessa situação, o valor do respetivo prémio será somado e distribuído pelos 
demais trabalhos. As decisões do júri são consideradas finais.  

 
Prémios 

 Um prémio será atribuído a cada ciclo de estudos (Licenciatura e Mestrado). 
 Os autores dos trabalhos selecionados receberão um prémio de 215€ e um certificado de 

participação. 
 Os trabalhos selecionados, bem como as respetivas apresentações, serão publicadas na página 

official da UNITA. 

Informação Adicional 
Os trabalhos premiados poderão ser disponibilizados no âmbito do projeto UNITA, sendo 
utilizados em ações de informação, promoção e concretização dos objetivos do projeto, 
garantindo a identificação do autor do mesmo. 



  
  

 
        

 

Anexo  
Composição do júri 
 
- Bruno Ferreira Costa, Doutor em Ciência Política 
- Luís Guilherme Marques Pedro, Doutor em Relações Internacionais 
- Alexandre António da Costa Luís, Doutor em História Contemporânea 
- Catarina Sales Barbas de Oliveira, Doutora em Sociologia 
 


