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Bolsa de Investigação GEDII
1.
1.1. A Bolsa de Investigação Grupo de Estudo da Doença Inflamatória do Intestino (doravante “Bolsa”), no valor de SETENTA E CINCO MIL EUROS, é uma Bolsa de Investigação instituída pelo
GEDII que tem como finalidade apoiar a realização de um projecto de investigação de epide
miologia, etiopatogénese e/ou tratamento da Doença Inflamatória do Intestino (doravante “Projecto de Investigação”).
1.2. A Bolsa conta com o patrocínio dos Laboratórios Schering-Plough, Abbott, Vitória e Ferring
(doravante “Patrocinadores”).
1.3. A Bolsa é atribuída pelo GEDII de acordo com as regras previstas no presente regulamento
(doravante “Regulamento”).
2.
Candidatos
2.1. Podem concorrer à Bolsa investigadores Portugueses ligados a uma Instituição de Saúde e/ou
Académica Nacional, individualmente ou em grupo (doravante “Candidato” ou consoante os
casos, “Candidatos”). São factores de valorização os projectos de âmbito nacional, pluridisciplinares ou multicêntricos.
2.2. Não podem concorrer à Bolsa membros do Júri ou colaboradores dos Patrocinadores.
3.
Prazo de apresentação das candidaturas
As candidaturas deverão ser submetidas conjuntamente pelo investigador responsável e pela
instituição de acolhimento e enviadas, até 31 Janeiro de 2009, para: gedi@med.up.pt.
4.
Processo de candidatura
4.1. Do processo de candidatura devem constar os seguintes elementos:
4.1.1. Identificação do candidato (ou candidatos) através da indicação do nome, data de nascimento,
da morada, da área e da categoria profissional;
4.1.2. Curriculum vitae resumido do candidato (ou candidatos);
4.1.3. Descrição detalhada do Projecto de Investigação de acordo com a seguinte estrutura:
(i)
Título e resumo do projecto que não excedam as 250 palavras;
(ii)
Objectivos e fundamentação;
(iii)
Material e métodos;
(iv)
Plano de análise estatística;
(v)
Calendarização prevista;
4.1.4. Prazo de conclusão do projecto de investigação;
4.1.5. Orçamento do projecto de investigação;
4.1.6. Declaração assinada pelo candidato (ou por cada um dos candidatos, no caso de candidatura
em grupo), de acordo com o modelo anexo ao Regulamento e sem prejuízo da celebração de
um contrato de bolsa com a GEDII, nos termos da qual:
(i)
Conhece e se obriga a cumprir o Regulamento;
(ii)
Autoriza o tratamento dos respectivos dados pessoais, nos termos previstos em 4.2. infra;
(iii)
No caso de atribuição da Bolsa de Investigação GEDII, se obriga: a informar a direcção do GEDII,
por escrito, das datas de início e de conclusão da execução do Projecto de Investigação; a
realizar o Projecto de Investigação no prazo estabelecido na respectiva candidatura; e a devolver a totalidade do quantitativo recebido, no caso de o Projecto de Investigação não se mostrar
concluído no prazo estabelecido na respectiva candidatura;
(iv)
No caso de atribuição da Bolsa, se obriga a publicar o trabalho resultante do Projecto de Investigação com referência ao apoio resultante da atribuição da Bolsa de Investigação GEDII; a fazer
referência ao apoio resultante da atribuição da Bolsa de Investigação GEDII em qualquer comunicação ou publicitação de resultados, ainda que parcelares, do trabalho resultante do Projecto de Investigação; e a informar a Direcção do GEDII de qualquer das publicações, comunicações ou publicitações referidas.
4.2. Os dados pessoais (nome, morada, data de nascimento, área e categoria profissional) do candidato (ou candidatos, no caso de candidatura em grupo) serão processados pelo GEDII exclusivamente para efeitos do procedimento de atribuição da Bolsa, de acordo com o estabelecido
na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Protecção de Dados Pessoais). O fornecimento dos
dados é obrigatório, não sendo possível o processamento da candidatura sem os mesmos. O
Candidato (ou candidatos) têm o direito de aceder, rectificar e actualizar os respectivos dados
pessoais, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro.
4.3. Cada um dos signatários da declaração referida em 4.1.6 supra deverá manter consigo uma
cópia da mesma.
4.4. O GEDII remeterá ao candidato, (ou candidatos, no caso de candidatura em grupo) a comprovação da recepção da candidatura.

5.
5.1.

Critério de atribuição da Bolsa de Investigação GEDII
A Bolsa de Investigação GEDII será atribuída ao Projecto de Investigação que reúna maior interesse na área da DII, tendo em atenção a sua originalidade, inovação, qualidade científica,
exequibilidade e qualidade do candidato (ou candidatos, no caso de candidatura em grupo).
5.2. A Bolsa de Investigação GEDII será atribuída a uma só candidatura, não sendo possível a atribuição ex aequo a dois ou mais trabalhos, havendo no máximo uma candidatura vencedora em
cada edição da Bolsa GEDII.
6.
Júri
6.1. As candidaturas serão avaliadas, de acordo com o critério previsto em 4. supra, por um Júri.
6.2. O Júri responsável pela selecção do projecto vencedor será nomeado pela Direcção do GEDII
e deverá ser composto por 7 elementos externos ao GEDII. A composição do Júri será determinada anualmente pela Responsável da Bolsa, Drª Marília Cravo.
6.3. Será da responsabilidade do Júri designar ou não vogais suplentes, bem como a ordenação dos
mesmos.
6.4. O Júri tem as seguintes competências:
6.4.1. Avaliar as candidaturas apresentadas, de acordo com o critério previsto em 5. supra;
6.4.2. Elaborar actas das suas reuniões;
6.4.3. Interpretar o Regulamento e integrar as respectivas lacunas.
6.5. As decisões do Júri são soberanas e insusceptíveis de recurso, sendo todas elas tomadas por
maioria, fundamentadas e lavradas em acta, e cabendo ao Presidente, em caso de necessidade, voto de qualidade.
6.6. O Júri tomará a decisão sobre a atribuição ou, nos termos previstos em 7 infra, não atribuição
da Bolsa e dela informará a Direcção do GEDII.
7.
Não atribuição da Bolsa de Investigação GEDII
O GEDII reserva-se o direito de não atribuir a Bolsa de Investigação GEDII, no caso de o Júri entender
que nenhuma das candidaturas reúne as condições a tal necessárias, à luz do Regulamento.
8.
Comunicação dos resultados da avaliação pelo Júri
8.1. Uma vez tomada a decisão prevista em 6.6. supra, o Júri deverá informar a Direcção do GEDII
da sua decisão sobre a candidatura a que atribui a Bolsa de Investigação GEDII, a qual deve ser
fundamentada e lavrada em acta, até 28 de Fevereiro do ano seguinte.
8.2. Na mesma data, O GEDII comunicará a decisão do Júri a todos os candidatos, por meio de carta
registada com aviso de recepção.
9.
Entrega da Bolsa de Investigação GEDII
O valor da Bolsa de Investigação GEDII será entregue da seguinte forma:
9.1. O valor total da bolsa é de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros).
9.2. O valor total será repartido ao longo de três anos, na proporção de 50% no primeiro ano, 25%
no segundo ano e 25% no terceiro.
9.3. A primeira parcela será entregue em cerimónia pública, a decorrer na 1ª reunião do ano (organizada pelo GEDII), posteriormente à informação referida em 8.2. supra.
9.4. A gestão da verba será de inteira responsabilidade do líder do projecto. A atribuição dos montantes referentes às 2.ª e 3.ª fracções está dependente da apreciação, pelo júri, de relatório do
desenvolvimento do trabalho.
9.5. Em caso de não atribuição da(s) parcelas(s) seguintes à primeira, o valor correspondente será
incorporado na edição seguinte da Bolsa GEDII, devendo o júri informar a direcção do Grupo,
bem como as Companhias patrocinadoras da Bolsa.
10.
Publicação do trabalho resultante do Projecto de Investigação
O candidato (ou candidatos) a quem for atribuída a Bolsa obriga-se a publicar o trabalho resultante do Projecto de Investigação de acordo com as normas de publicação e com referência ao
apoio resultante da atribuição da Bolsa de Investigação GEDII.
11.
Referência ao apoio resultante da atribuição da Bolsa de Investigação GEDII
Qualquer comunicação ou publicação dos resultados, ainda que parcelares, do Projecto de
Investigação a que for atribuída a Bolsa de Investigação GEDII, deve conter referência ao apoio
resultante da atribuição da mesma.
12.
Devolução do montante do apoio resultante da atribuição da Bolsa de Investigação GEDII
A não realização do Projecto de Investigação no prazo estabelecido obriga à devolução da
totalidade do quantitativo recebido.
Entende-se por prazo estabelecido aquele que for inicialmente proposto pelo candidato e aceite
pelo júri. Salvo disposição em contrário, o prazo para a conclusão dos trabalhos deverá ser de
três anos, com um período adicional de um ano para situações excepcionais e devidamente
aprovadas pelo júri.
13.
Casos omissos
A Direcção do GEDII decidirá sobre todos os casos omissos.

