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O Prémio Faculdade de Belas-Artes / Caixa Geral de Depósitos, de mérito 

académico e científico, é atribuído anualmente e destina-se a premiar os estudantes 

que concluírem, com a mais elevada classificação, o ciclo de estudos de 

Licenciatura e o ciclo de estudos de Mestrado. Os prémios têm o valor de 1.000€ 

(mil euros) e de 1.400€ (mil e quatrocentos euros) respetivamente. 

 

Para tal, são apurados: 

a) O aluno que tiver concluído a Licenciatura, no ano letivo imediatamente 

anterior ao da atribuição do prémio, com a média final mais elevada, 

considerando-se para este efeito a média calculada até às centésimas; 

b) O estudante que tiver concluído o Mestrado, no período compreendido 

entre 1 de Outubro do ano imediatamente anterior ao da atribuição do 

prémio e a presente data, com a média final mais elevada. Em caso de 

empate, considerar-se-á o estudante que tiver obtido a média mais 

elevada no cômputo das classificações referentes às unidades curriculares 

do 1.º ano do curso de mestrado. 

 

Assim, e após aplicação dos critérios aprovados para a atribuição do Prémio, os 
estudantes contemplados foram os seguintes: 

 
Licenciatura: 

Aluno n.º Nome Curso Média 

7173 Rogério Paulo Baptista da Silva Arte Multimédia 18 

 

Mestrado: 

Aluno n.º Nome Curso Média 

1487 Raquel Sousa Ventura Silva Museologia e Museografia 20 
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A presente lista é provisória, tendo todos os interessados até às 12h00 do dia 
30 de Setembro para reclamações. Qualquer reclamação deverá ser apresentada, 

nos termos gerais, nos Serviços Académicos da Faculdade ou remetida para o 

endereço de correio electrónico academicos@fba.ul.pt. 

 

 

 

Faculdade de Belas-Artes, 25 de Setembro de 2015 

 

O Presidente 
Prof. Doutor Vítor dos Reis 

 

 


