
 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA | Rua Diogo Botelho, 1327, 4169-005 Porto - Portugal | T: (+351) 226 196 200 

www.fep.porto.ucp.pt 

| 1 

 

Prémio Fundação Amélia de Mello 
Prémio de Mérito Universitário para Diplomados da Licenciatura em Psicologia 

 

ENQUADRAMENTO 

O Prémio de Mérito Universitário Fundação Amélia de Mello para Diplomados da Licenciatura em 

Psicologia da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa (FEP-UCP) visa 

reconhecer a participação universitária de forma integral, considerando dimensões académicas e 

extracurriculares, tanto numa dimensão social como científica premiando, em cada ano, os 

diplomados que mais se distingam pelo seu envolvimento em atividades de voluntariado, de 

internacionalização, de investigação, de associativismo académico e de participação em órgãos da 

Faculdade e/ou da Universidade. 

PRÉMIO 

Prémio monetário global de no valor de 1500€, correspondendo 3 prémios unitários de 500€. 

ELEGIBILIDADE 

São considerados elegíveis para atribuição do prémio os diplomados que reúnam simultaneamente 

as duas seguintes condições: 

• Conclusão da Licenciatura em Psicologia no ano letivo anterior, na FEP-UCP; 

• Inscrição no Mestrado em Psicologia ou no Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de 

Recursos Humanos da FEP-UCP no ano letivo atual. 

REGRAS E PROCEDIMENTOS 

1. Candidatura 

i) Os interessados deverão apresentar a sua candidatura, junto dos Serviços Académicos, 

até ao dia 31 de dezembro de cada ano, em formulário próprio; 

ii) Deverão ser anexados documentos comprovativos das atividades realizadas, 

devidamente validados pelos responsáveis de cada atividade. 

2. Avaliação 

i) O prémio será atribuído aos três diplomados com pontuação mais elevada considerando 

os seguintes parâmetros: 

a. Participação no programa de Serviço Comunitário e/ou CASO (1 ponto por cada ano 

validado); 

b. Participação em experiências de mobilidade internacional - estudos (1 ponto por 

semestre de mobilidade concluído com sucesso); 

c. Participação em atividades de investigação de cariz extracurricular (1 ponto); 
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d. Participação em atividades de associativismo estudantil (1 ponto); 

e. Participação ativa em órgãos da Faculdade e/ou Universidade (e.g. Conselho 

Pedagógico) (1 ponto) 

ii) Existindo mais de um diplomado com a pontuação mais elevada, será considerada a 

média final da licenciatura, arredondada às centésimas, como critério de desempate. 

iii) A Direção da Faculdade de Educação e Psicologia reserva-se o direito de considerar 

atribuir apenas 1 prémio, correspondendo ao valor global do mesmo, ou 2 prémios, 

correspondendo a metade do valor global. 

 
3.  Disposições finais 

A Direção da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa 

decidirá sobre todas as matérias omissas nas presentes regras e procedimentos. 

 

4. Entrega do Prémio 

O Prémio será entregue anualmente em cerimónia pública por representante da Fundação 

Amélia de Mello. 

 

ENTRADA EM VIGOR  

O Prémio de Mérito Universitário Fundação Amélia de Mello para Diplomados da Licenciatura em 
Psicologia da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa (FEP-UCP) 
teve o seu primeiro ano de atribuição em 2019, tendo tido como referência a inscrição no primeiro 
ano de mestrado no ano letivo de 2018/19. 

 

Revisão com efeito a partir de 15 de novembro de 2021 

 

 

 

 

 

A Direção da Faculdade de Educação e Psicologia 

 

____________________________________________________ 

(Raquel Matos) 

 

 


