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1. OBJETIVO
Este procedimento visa normalizar as atividades inerentes à atribuição dos Prémios Escolares ao
corpo docente e discente da Escola Naval (EN).

2. CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente procedimento é aplicável a todas atividades desenvolvidas no âmbito da atribuição
dos Prémios Escolares no final de cada ano letivo a alunos e docentes da EN.
A custódia deste procedimento é do Diretor de Ensino (DE).
O presente processo possui um anexo, “Resumo dos Prémios Escolares”.

3. FLUXOGRAMA
3.1. Atribuição de prémios escolares ao corpo docente – Prémio “Vasco da Gama”

Elaborado por:
2TEN TSN-QUI Veigas Campaniço

Aprovado por:

Data:
07JUL2014

Pág.: 1 de 6

Escola Naval

Código: PR.DE.16

Processo

Definir a atribuição de prémios escolares

Versão: v07JUL14

3.2. Atribuição de prémios escolares ao corpo discente

4. DESCRIÇÃO
4.1. Atribuição de prémios escolares ao corpo docente – Prémio “Vasco da Gama”
O Prémio “Vasco da Gama” “destina-se a galardoar, anualmente, o elemento do Corpo Docente
que, no final de cada ano letivo, tenha desenvolvido, quer no âmbito das suas atividades
académicas quer nas de investigação científica, um trabalho considerado como relevante e de
elevado mérito” (Despacho ALM CEMA nº. 26/12, de 19 de Abril).
As atividades envolvidas na atribuição do Prémio “Vasco da Gama” a um elemento do corpo
docente da EN são apresentadas na tabela seguinte.

Atividade

Responsável

Documentos,
Registos e
Legislação (se

Descrição

aplicável)

1.

Selecionar
docentes

GQA

-

-
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O Gabinete da Qualidade e Avaliação (GQA),
com base no desempenho nas vertentes e
trabalho académico e de investigação
desenvolvido na EN no ano letivo anterior ao da
entrega do prémio, procede à seleção de cinco
docentes em condições de receber o Prémio
“Vasco da Gama”.
Os docentes são selecionados com base em
critérios de qualidade do processo de ensinoaprendizagem e de investigação (estes critérios
estão descritos no regulamento de atribuição do
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2.

Submeter
avaliação

a

3.

Avaliar candidatos

GQA

-

Júri

-

-

4.

Elaborar proposta

Júri

-

5.

Aprovar proposta

ALM CEMA

-

Versão: v07JUL14

Prémio “Vasco da Gama”. Ver ponto 7. –
“Referências” do presente procedimento).
Após seleção dos cinco docentes em condições
de poderem ser agraciados com o prémio, o
GQA submete o currículo e o desempenho
desses docentes ao júri da EN responsável pela
atribuição do prémio.
O júri da EN responsável pela entrega do Prémio
“Vasco da Gama” possui a seguinte constituição:
- Presidente: Comandante da Escola
Naval (CTE EN).
- Vogais: 2º Comandante da Escola Naval
(2CTE EN), DE, Diretor do Centro de
Investigação Naval (DirCINAV) e Chefe
do Gabinete de Qualidade e Avaliação
(CGQA).
Este júri procede à avaliação do currículo e
desempenho dos cinco docentes selecionados
pelo GQA e delibera sobre qual o docente a
quem deve ser atribuído o Prémio “Vasco da
Gama”.
Em caso de empate na votação final, o
Presidente do Júri possui voto de qualidade.
No final da votação, o júri elabora uma proposta
fundamentada e assinada por todos os
membros do júri com a sua decisão para ser
submetida à consideração ao Almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada (ALM CEMA).
Após aprovação pelo ALM CEMA, o resultado é
encaminhado para publicação em Ordem da
Armada (OA) e comunicado à EN para
publicação em Ordem do Dia à Escola Naval.

Proposta

Fim do processo

4.2. Atribuição de prémios escolares ao corpo discente
Os prémios escolares a serem atribuídos ao corpo discente da EN destinam-se a galardoar,
anualmente, os alunos que, no final de cada ano letivo, se tenham distinguido ao nível das suas
qualidades ou aproveitamento escolar, conforme regulamento próprio de cada prémio escolar.
Um resumo dos prémios escolares a serem atribuídos ao corpo discente da EN é feito no anexo ao
presente procedimento.
As atividades envolvidas na atribuição dos Prémios Escolares ao corpo discente são apresentadas
na tabela seguinte.
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Documentos,
Registos e
Legislação (se

Descrição

aplicável)

1.

Nomear júri

CTE EN

2.

Solicitar
informação

Júri

3.

Preparar
processos
individuais

Secretaria
Escolar

4.

Avaliar candidatos

Júri

5.

Elaborar ata

Júri

6.

Homologar ata

CTE EN

- O CTE EN procede à nomeação do júri para
atribuição dos prémios escolares ao corpo discente
da EN.
- O júri de cada prémio escolar solicita, à
Secretaria Escolar, informação sobre os alunos
em condições de serem considerados para cada
um dos prémios escolares.
- A proposta dos alunos é feita:
- Pelo Diretor de Ensino (DE), no caso de
se tratar de prémios escolares
destinados a distinguir os alunos que se
tenham destacado, em todo o Corpo de
Alunos, no que se toca ao seu
aproveitamento escolar.
- Pelo Comandante do Corpo de Alunos
(CCA), no caso de se tratar de prémios
escolares destinados a distinguir os
alunos que se tenham destacado, em
todo o Corpo de Alunos, no que se toca
ao seu comportamento e qualidades
militares.
- A Secretaria Escolar prepara os processos
individuais dos alunos para posterior avaliação.
- Os processos individuais são remetidos ao:
- Conselho Pedagógico, caso se tratem
de alunos propostos pelo DE para
prémios escolares.
- Conselho Disciplinar, caso se tratem de
alunos propostos pelo CCA para
prémios escolares.
- O Júri de cada prémio escolar procede à
avaliação dos candidatos a cada prémio escolar,
considerando os pareceres emitidos pelos
Conselhos Pedagógico e Disciplinar.
- Após avaliação dos processos individuais bem
como dos pareceres recebidos, o Júri de cada
prémio escolar e emite a sua deliberação.
- O Júri de cada prémio escolar procede à
elaboração da ata. Esta ata é posteriormente
encaminhada para o CTE EN para homologação.
- O CTE EN procede à homologação da ata com a
decisão final do júri a que se segue a divulgação
dessa decisão.

Nomeação do
júri

Regulamento da
Escola Naval

Ata

Fim do processo
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5. REGISTOS
Nada a referir.

6. SIGLAS
2CTE EN – 2º Comandante da Escola Naval
ALM CEMA – Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada
CTE EN – Comandante da Escola Naval
CCA – Comandante do Corpo de Alunos
CGQA – Chefe do Gabinete da Qualidade e Avaliação
DE – Diretor de Ensino
DirCINAV – Diretor do Centro de Investigação Naval
EN – Escola Naval
GQA – Gabinete da Qualidade e Avaliação

7. REFERÊNCIAS
Regulamento da Escola Naval
Despachos reguladores dos:














Prémio “Almirante Fluckley”
Prémio “U. S. Naval Institute”
Prémio “Vice-almirante Teixeira da Mota”
Prémio “Corte Real”
Prémio “Associação Naval de Lisboa”
Prémio “British Council”
Prémio “Comandante Daniel Augusto da Silva”
Prémio “Fundação Sousa da Fonseca”
Prémio “Armada Espanhola”
Prémio “Marinha Italiana”
Prémio “Reserva Naval”
Prémio “Aprumo Militar”
Prémio “Comandante Álvaro Nunes Ribeiro”
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Prémio “Doutor Bernardino António Gomes”
Prémio “AFCEA Portugal”
Prémio “Comandante Fontoura da Costa”
Prémio “Comandante Silva Júnior”
Prémio “Almirante Armando Roboredo”
Prémio “Engenheiro Vila Real”
Prémio “Ensino Politécnico”
Prémio “Comandante Murinello”
Prémio “Vasco da Gama”
Prémio “João Fiel Stockler”
Prémio “Comandante Fontoura da Costa”
Prémio “Defesa Nacional”
Prémio “ISCIA – Ensino Politécnico”
Prémio “ISCIA – Mestrado Integrado”
Prémio “Marinha de França”
Prémio “Bartolomeu Dias”
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