Prémio ANTB/FMB “Investigação no Basquetebol 2020”

Enquadramento

Um dos vetores fundamentais para a elevação da qualidade do processo de treino e, em
consequência, para o desenvolvimento do Basquetebol na sua globalidade, decorre da evolução do
conhecimento gerado pelas atividades de investigação científica.
A ciência e a prática deverão formar uma sinergia com benefícios mútuos que se traduz pela
identificação de desafios atuais decorrentes da atividade do treinador, aos quais é necessário dar
resposta pela ciência, bem como pela atualização do conhecimento científico com potencial de
enriquecer e transformar práticas existentes.
Considerando o facto de a ANTB ter assumido no seu plano estratégico a necessidade de se promover
e valorizar a produção científica portuguesa direcionada para o Basquetebol é intenção da ANTB dar
continuidade ao Prémio ANTB/FMB “Investigação no Basquetebol”.

Regulamento

1) Este prémio tem como objetivo distinguir e estimular a produção de trabalhos de investigação
no domínio do Basquetebol.
2) Este prémio será constituído por um primeiro prémio e duas menções honrosas. Ao primeiro
prémio corresponde um valor de 1000€ sendo que às menções honrosas corresponde um
valor de 250€ cada.
3) Os valores monetários associados ao primeiro prémio e menções honrosas decorrem de um
protocolo entre a ANTB e a empresa FMB, ficando o seu nome associado ao prémio.
4) Os trabalhos a concurso deverão ser enviados em formato pdf por correio eletrónico para
antbasquetebol@gmail.com, com identificação e contactos do proponente, juntamente com
a declaração de interesses preenchida (disponível no site e página de facebook da ANTB).
5) Os trabalhos deverão ser redigidos em letra Arial, tamanho 12, espaçamento 1.5, com folhas
numeradas, sem ultrapassar os 15.000 caracteres (sem espaços).
6) Os trabalhos a concurso não deverão ter sido previamente submetidos a prémio e devem ter
sido publicados (em formato de tese académica ou artigo científico em revistas indexadas)
nos últimos dois anos (2018 e 2019).

7) Os candidatos podem submeter um máximo de 2 trabalhos.
8) O prazo de receção dos trabalhos a concurso termina no dia 6 de junho de 2020.
9) Os trabalhos submetidos serão colocados à consideração de um júri de investigadores
composto por quatro elementos com especialidade na área do basquetebol, a saber: Prof.
Doutor Jaime Sampaio (UTAD-Vila Real), Prof. Doutor António Paulo (FMH-Lisboa), Prof.
Doutor Manuel Janeira (FADEUP-Porto), Prof. Doutor Carlos Gonçalves (FCDEF-Coimbra) e o
Prof. Doutor Ivo Rego (elemento da direção da ANTB).
10) A avaliação dos trabalhos submetidos decorrerá de uma apreciação do júri com base nos
seguintes pressupostos: Originalidade (20%); Pertinência do trabalho (20%); Metodologia e
inovação (15%); Apresentação e discussão dos resultados (15%); Amostra do basquetebol
Português (15%); Aplicabilidade prática (15%).
11) Os elementos do júri que pertençam à mesma instituição de ensino dos candidatos, serão
dispensados do processo de avaliação dos seus trabalhos.
12) A lista final de classificação será divulgada no sítio web da ANTB e da mesma não cabe recurso.
Os prémios serão entregues numa cerimónia pública, em local e data a definir.
13) Os trabalhos premiados serão publicados na revista da ANTB “O Treinador”, adotando um
formato simplificado e resumido, claramente orientado para a sua aplicação prática em
contexto de treino.

