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Com o objectivo de distinguir os professores e investigadores que contribuem de forma 
excepcional para o dinamismo do Instituto Superior Técnico (IST), o Conselho Científico do IST 
propõe ao Presidente do IST a criação da distinção “Professor de Mérito do Instituto Superior 
Técnico” com o regulamento em anexo. 
 

Regulamento da Distinção  
Professor de Mérito do Instituto Superior Técnico 

IST Distinguished Professor 
 

Art. 1º Objeto 
A distinção “Professor de Mérito do Instituto Superior Técnico” destina-se a reconhecer os 
professores e investigadores do IST que contribuem de forma excepcional para o dinamismo 
do IST, com impacto muito elevado nas diferentes dimensões da atividade de um 
professor/investigador universitário, e que representam e lideram a nossa comunidade 
académica de acordo com os padrões académicos mais elevados. 

 
Art. 2º Âmbito 

1. A distinção reconhece a contribuição e a atividade significativa de professores 
catedráticos, associados e auxiliares e de investigadores coordenadores, principais e 
auxiliares do Instituto Superior Técnico no ativo, com tenure ou contrato por tempo 
indeterminado, com ênfase nos últimos 10 anos de atividade. 

2. Anualmente, serão atribuídas, no máximo, duas distinções. 
 

Art. 3º Júri 
1. O júri é constituído pelo Presidente do IST, que preside, pelos Presidentes do Conselho 

Científico e  do Conselho Pedagógico do IST, e por dois vogais exteriores ao IST, 
nomeados anualmente pelo Presidente do IST, de preferência ligados a instituições 
estrangeiras. 

2. O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer distinção. 
3. O júri é soberano das decisões tomadas. 

 
 

Art. 4º Candidatura 
A candidatura é submetida ao Presidente do IST, nas condições e nos prazos anunciados 
anualmente, por um mínimo de 5 professores ou investigadores do IST, excluindo o nomeado, 
de mais do que um departamento, incluindo: 

1. Curriculum Vitae do nomeado; 
2. sinopse das contribuições do nomeado, focando as contribuições nos últimos 10 anos 

de atividade; 



3. proposta fundamentada ilustrando a liderança académica do nomeado nas diferentes 
dimensões da atividade de um professor ou investigador do IST, tendo em atenção a 
posição na carreira do nomeado e a sua atividade recente; 

4. proposta de citação. 
 

Art. 5º Atribuição 
1. A distinção consiste num diploma, incluindo a citação que sustenta a distinção. 
2. Os professores ou investigadores distinguidos poderão passar a usar a designação 

“Professor de Mérito do IST/ IST Distinguished Professor” ou “Investigador de Mérito do 
IST/IST Distinguished Researcher”, conforme a carreira em que estejam inseridos.   

3. A distinção é atribuída no Dia do Técnico. 
 


