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Com o intuito de promover a língua portuguesa e as literaturas em português, a Cátedra Carlos 

de Oliveira, em parceria com o Seminário de Romanística, decidiu instituir o Prémio Carlos de 

Oliveira, no ano em que se celebra o centenário do autor a quem presta homenagem. 

 

Regulamento 

 

Artigo 1.º 

Instituição, finalidade e âmbito 

 

a) Este concurso, organizado no âmbito da Cátedra Carlos de Oliveira e em parceria com o 

Seminário de Romanística, tem por objetivo promover a língua portuguesa e as literaturas em 

português, assim como incentivar o gosto pela investigação científica por parte dos/as 

estudantes da Universidade de Zurique.  

b) O prémio pretende distinguir os melhores trabalhos sobre as literaturas em português e o 

resultado será anunciado no início do semestre letivo de primavera. 

  

 

Artigo 2.º 

Prémio 

 

a) O prémio irá distinguir os melhores trabalhos dos/as alunos/as inscritos/as nos cursos de 

licenciatura ou mestrado da Universidade de Zurique no ano letivo de 2020/2021.  

b) Os prémios serão atribuídos de acordo com a seguinte classificação: 

- 1º lugar: bolsa de estudo para um curso de verão de português (a frequentar em 2022) e 

respetivas passagens aéreas (Zurique-Lisboa; Lisboa-Zurique)1. 

- Menções honrosas para dois outros trabalhos com prémios em livros e publicações.  

c) Todos/as os/as participantes receberão um certificado de participação.   

d) As decisões são definitivas e não sujeitas a recurso. 

e) A entrega dos prémios será efetuada numa cerimónia pública, em data a anunciar 

oportunamente. 

 

Artigo 3.º 

Destinatários e apresentação das candidaturas 

 

a) Podem participar no concurso todos/as os/as estudantes da Universidade de Zurique 

inscritos/as num curso de licenciatura ou mestrado no ano letivo de 2020/2021. 

 
1 Dependendo das condições sanitárias, o curso poderá apenas decorrer na modalidade online.  
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b) Cada participante poderá apresentar uma proposta por curso de literatura em que está 

inscrito/a. 

c) As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail até às 12h00 do dia 15 de dezembro de 2021 

para os endereços eletrónicos joana.faroserafim@uzh.ch e eduardo.jorge@rom.uzh.ch. 

d) O concurso será publicitado através das redes sociais da Universidade de Zurique e do 

Seminário de Romanística. 

  

Artigo 4.º 

Natureza dos trabalhos 

 

a) Os/As candidatos/as deverão desenvolver um trabalho sobre uma obra ou um/a autor/a em 

língua portuguesa; este trabalho poderá ter uma perspetiva comparativa.  

b) O trabalho deverá ser redigido em português, podendo conter citações ou excertos em outras 

línguas. 

c) O corpo do texto deverá ter entre 3.500 e 6.000 palavras e deverá ser acompanhado da 

bibliografia (ver normas no blogue da Cátedra Carlos de Oliveira). 

d) O trabalho poderá conter anexos, que não serão contabilizados para efeitos de contagem de 

palavras. 

e) O trabalho deverá ser constituído por um ficheiro único, em formato PDF, devidamente 

identificado com o nome do/a estudante e curso(s) que frequenta. 

  

Artigo 5.º 

Avaliação dos trabalhos 

 

a) A avaliação das propostas terá em conta os seguintes requisitos: 

i. Originalidade do tema;  

ii. Fundamentação teórica e bibliográfica; 

iii. Correção linguística. 

b) O júri será constituído pelos docentes de literatura Joana Serafim, Eduardo de Oliveira e um/a 

convidado/a externo/a. 

  

Artigo 6.º  

Informações adicionais 

 

Qualquer questão ou dúvida deverá ser remetida para os e-mails joana.faroserafim@uzh.ch ou 

eduardo.jorge@rom.uzh.ch. 

  

Artigo 7.º 

Casos omissos 

 

Todos os casos omissos nas presentes disposições serão resolvidos pelo Júri do Prémio. 

  

Artigo 8º. 

Disposições finais 

A apresentação da candidatura representa a aceitação plena das normas constantes do presente 

Regulamento. 
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