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Regulamento do Prémio Edgar Cardoso 

para o ano lectivo de 2019/20 

Artº 1 -  O Prémio Escolar Edgar Cardoso consiste de um diploma e de um valor pecuniário a definir 
pelo Conselho Directivo da Fundação Edgar Cardoso. 

Artº 2 - O Prémio é atribuído em cada ano lectivo ao aluno do curso de Mestrado em Engenharia 
Civil do IST que, tendo terminado o curso nesse ano lectivo, tenha obtido a mais elevada 
média ponderada das classificações obtidas com aprovação no Instituto Superior Técnico, 
num conjunto de Unidades Curriculares da área de Pontes e Estruturas Especiais. As 
Unidades Curriculares e a ponderação das respectivas classificações a considerar em cada 
ano lectivo serão definidas pelo Conselho Directivo da Fundação Edgar Cardoso. 

Artº 3 - O Prémio para cada ano lectivo será atribuído até 31 de Dezembro do ano seguinte ao ano 
lectivo a que diz respeito. Em cada ano, o Conselho Directivo da Fundação fixará o período 
em que o aluno terá de ter finalizado o curso de Engenharia Civil no IST de modo a poder 
concorrer à atribuição do Prémio. 

Artº 4 - Para a atribuição do Prémio em cada ano lectivo, o Conselho Directivo da Fundação Edgar 
Cardoso divulgará como anexo ao presente regulamento os prazos de candidatura e a 
relação das Unidades Curriculares a serem consideradas, e demais informações relevantes 
para a atribuição do Prémio. 

Artº 5 - No acto de candidatura os candidatos deverão fazer prova de toda a documentação 
entregue, e que seja relevante para atribuição do Prémio. 

Artº 6 - O júri para a apreciação das candidaturas é o Conselho Directivo da Fundação Edgar 
Cardoso. 

Artº 7 - O júri reserva-se o direito de não atribuir o Prémio, após a apreciação dos Currículos dos 
alunos candidatos de acordo com o presente regulamento. 

 
 
 

Lista das Unidades Curriculares para a atribuição do  
Prémio Edgar Cardoso no ano lectivo de 2019/20 

Para a atribuição do Prémio Edgar Cardoso relativo ao ano lectivo de 2019/20 podem concorrer 
todos os alunos que, tendo finalizado o curso de Engenharia Civil no IST entre o dia 01 de Janeiro 
de 2020 e o dia 31 de Dezembro de 2020, obtiveram a aprovação das seguintes Unidades 
Curriculares no Instituto Superior Técnico: 

 Dimensionamento de Estruturas; 
 Pontes; 

e em, pelo menos, sete das seguintes Unidades Curriculares: 

 Resistência de Materiais I; 
 Resistência de Materiais II; 
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 Análise de Estruturas I; 
 Análise de Estruturas II; 
 Mecânica dos Solos e Rochas; 
 Análise de Estruturas Geotécnicas; 
 Estruturas de Betão I; 
 Estruturas de Betão II; 
 Dinâmica Estrutural e Engenharia Sísmica; 
 Estruturas Metálicas e Mistas. 

O Prémio é atribuído ao aluno que tiver a melhor média nas Unidades Curriculares referidas. A 
média é calculada de forma ponderada atribuindo-se um peso 2 (dois) às classificações das 
Unidades Curriculares de Dimensionamento de Estruturas e Pontes e 1 (um) às sete mais elevadas 
classificações obtidas nas restantes Unidades Curriculares, com aprovação no Instituto Superior 
Técnico. 


