
REGRAS PRÉMIOS JIPS (Sociedade Iberoamericana de Pedagogia Social) 

1. Objetivo da convocatória 

O Prémio JIPS (Jovens Investigadores em Pedagogia Social) da Sociedade Ibero-
Americana de Pedagogia Social (SIPS) visa promover o debate e a reflexão sobre a 
investigação realizada por aqueles que estão a iniciar a sua atividade científica e 
pertencem ao grupo de jovens da SIPS. O propósito do prémio é destacar trabalhos 
científicos que colocam as suas contribuições nos diferentes campos que promovem a 
formação, investigação e profissionalização em Pedagogia Social e Educação Social, 
com dois objetivos principais: a) Reconhecer e encorajar a investigação científica sobre 
temas, problemas, práticas, etc. que tomam a Pedagogia Social e a Educação Social 
como referência. b) Visualizar e projetar tanto nas Ciências Sociais e Educativas como 
na sociedade os estudos realizados por jovens investigadores neste campo. 

2. Quem se pode candidatar e quais são os requisitos 

O prémio está aberto a pessoas associadas ao SIPS que preencham os seguintes 
requisitos: 

1. Pertencer à Sociedade Ibero-Americana de Pedagogia Social (SIPS). 

2. Estar a fazer um mestrado, doutoramento ou ter completado uma tese de 
doutoramento em qualquer linha de investigação do SIPS, dois anos antes da 
chamada para o prémio. 

3. Possuir um máximo de 5 anos de investigação e experiência profissional. Para 
acreditar os estudos em curso ou concluídos, deve ser anexada uma fotocópia 
certificada do grau de doutoramento ou da inscrição para os estudos de mestrado 
e/ou doutoramento. 

4. A investigação será enquadrada no campo da Pedagogia-Educação Social, com 
um perfil claramente pedagógico e/ou educativo. Apresentará avanços 
científicos relevantes e inovadores no conhecimento da Pedagogia-Educação 
Social, tanto nas suas abordagens teórico-reflexivas como nos seus resultados 
empíricos e/ou na transferência de conhecimentos para a sociedade. 

5. O trabalho deve ser inédito, não tendo sido previamente apresentado em 
qualquer outro prémio, seminário, congresso e/ou publicação científica, embora 
possa derivar dos resultados de teses de doutoramento e/ou projetos ou contratos 
de P&D financiados no âmbito de concursos, acordos de colaboração com 
administrações públicas, entidades, empresas, etc. 
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6. A proposta deve ser apresentada individualmente e deve cumprir os requisitos 
indicados na presente convocatória. 

7. A proposta deve ter o formato de um artigo científico seguindo as diretrizes de 
publicação da revista "Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria". Os 
originais devem ter aproximadamente 7.000 palavras, incluindo títulos, resumos, 
tabelas, gráficos e referências bibliográficas1. 

O júri nomeado, na qualidade de peritos, reserva o direito de desqualificar as entradas 
que não preencham estes requisitos básicos. 

3. Processo de candidatura 

A convocatória e o procedimento de candidatura ao prémio coincidirão com a 
celebração do Congresso e Seminário Interuniversitário sobre Pedagogia Social. Serão 
tornados públicos no website do evento, onde serão estabelecidos prazos e 
procedimentos. Aqueles que desejem candidatar-se ao Prémio devem apresentar a sua 
proposta de acordo com as regras de apresentação, tendo em conta: 
- Prazo: 15/09/2022. 
- Endereço para apresentação de trabalhos: sips.secretaria@gmail.com 
(identificando no campo do assunto: prémio JIPS) 

As pessoas que optarem pelo Prémio não deverão enviar nenhum resumo prévio 
para aceitação, deverão enviar as suas propostas directamente em formato de 
artigo, conforme indicado nestas regras.  

4. Composição do júri 

O júri do Prémio JIPS será composto por aqueles que ocupam as seguintes posições: 

• Presidência da Sociedade Ibero-Americana de Pedagogia Social. 

• Diretor da revista "Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria". 

• Presidência da Comissão Organizadora do Congresso. 

• Coordenação do Grupo JIPS, que atuará como secretário do júri. 

As funções do júri são as seguintes: 

1. Assegurar o cumprimento das regras e regulamentos do Prémio. 
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2. Avaliar o trabalho apresentado com base em critérios de imparcialidade e 
objetividade. 

3. Para selecionar, com base nas avaliações efetuadas, um trabalho como vencedor 
do Prémio. 

4. Submeter ao JIPS e à Presidência do SIPS a decisão do Prémio, que será tornada 
pública durante o Congresso. 

5. Atribuição do prémio e as suas características 

Durante o Congresso, será atribuído um Diploma ao vencedor do Prémio, para o qual 
não existe dotação financeira. É da responsabilidade da Presidência do SIPS, ou da 
pessoa por ele delegada, anunciar a decisão do Júri do Prémio JIPS. O trabalho 
vencedor poderá ser publicado em: "Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria"; 
desde que a investigação certifique a qualidade necessária e cumpra as normas 
solicitadas pela revista para publicação como artigo. 

7. Disposições adicionais 

• A organização reserva o direito de declarar o prémio nulo se considerar que 
nenhuma das propostas apresentadas satisfaz a qualidade científica exigida. 

• A participação no prémio implica a aceitação das suas regras e regulamentos. 

• Qualquer alteração que possa ocorrer e que altere, de alguma forma, a natureza e 
o âmbito da convocatória será comunicada publicamente a todos aqueles que se 
candidatem ao Prémio ou façam parte do Júri.
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