CONCURSO DOS PRÉMIOS L. S. VIGOTSKY E W. JAMES DA A.C.I.P.

Entre os objetivos da Associação Científica Internacional de Psicopedagogia está o
reconhecimento do trabalho de inovação e investigação realizado por profissionais do
ámbito educativo. Por este motivo, e coincidindo com a realização do XIV Congresso
Internacional Galego-Português de Psicopedagogia, a A.C.I.P. anuncia o concurso:
Prémio W. James de inovação psicopedagógica:
Poderão concorrer todos os profissionais da educação que tenham posto em prática
alguma proposta original e inovadora cujos resultados possam ser extrapolados e
utilizados por outros profissionais.

Prémio L. S. Vigotsky de investigação psicopedagógica:
Poderão concorrer doutorandos com as suas teses concluídas (nos últimos 3 anos),
ou em fase de realização, e professores universitários com trabalho de investigação
ainda não publicado, nem esteja em processo de publicação em revista ou editora.

REQUISITOS:
1.- Ser sócio(a) da ACIP.
2.- Estar inscrito(a)
Psicopedagogia.

no XIV

Congresso Internacional

Galego-Português

de

3.- Apresentar uma monografia em formato libre (por exemplo tese de doutoramento,
ou relatório de investigação, entre outros), e uma versão abreviada publicável no
formato de artigo (entre 20-25 páginas) conforme as normas da Revista de Estudos e
Investigação em Psicologia e Educação (REIPE: http://revistas.udc.es/index.php/reipe
/índex).
4.- Os candidatos devem enviar até dia 15 de Julho de 2017, este material em formato
electrónico para bento@ie.uminho.pt, indicando nome e apelidos, instituição de
trabalho, dados de contacto e prémio a que concorrem.

JÚRI E VALOR DOS PRÉMIOS
Existirá um primeiro prémio para cada categoria. Os trabalhos seleccionados são
avaliados por um júri composto por:
Prémio de inovação:
Presidente: Bento Duarte da Silva
Vogais: Alfonso Barca Lozano e Elías Blanco
Secretário: Juan Carlos Brenlla Blanco

Prémio de investigação:
Presidente: Leandro S. Almeida
Vogais: Manuel Peralbo e Alicia Risso
Secretária: Anabela Cruz Santos

As pessoas premiadas receberão:
Diploma comprovativo outorgado pela A.C.I.P
Prémio monetário de 500 euros
Placa comemorativa
Publicação do seu trabalho no formato de artigo na Revista de Estudos e Investigação
em Psicologia e Educação.

Em ambas as categorias existe a possibilidade de se atribuir um segundo prémio,
contudo este não terá valor monetário.

ANÚNCIO E ENTREGA DOS PRÉMIOS
Os prémios serão anunciados e entregues na cerimónia de encerramento do XIV
Congresso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia (Universidade do
Minho: 6-8 setembro de 2017). A resolução será publicada também na página web do
congresso e da A.C.I.P.

