BOLSA
INVESTIGAÇÃO
GRUPO DE ESTUDO
DA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL
SCHERING-PLOUGH
REGULAMENTO
1.

Promotor: A Schering propõe-se fomentar projectos de investigação no âmbito da Doença Inflamatória do Intestino (DII).

2.

Objectivos: O objectivo desta Bolsa é o de incentivar o desenvolvimento de ideias originais no campo da investigação da epidemiologia,
etiopatogénse e/ou tratamento da DII.

3.

Admissibilidade: Investigadores Portugueses ligados a uma Instituição de Saúde e/ou Académica Nacional.
São factores de valorização os projectos de âmbito nacional, pluridisciplinares ou multicêntricos.

4.

Candidatura: As candidaturas deverão ser submetidas conjuntamente pelo investigador responsável e pela instituição
de acolhimento e enviadas para: gedi@med.up.pt.
Da candidatura deverá constar: 1) Título do projecto e resumo que não exceda as 250 palavras; 2) Descrição do projecto de investigação
a desenvolver contendo estado de arte, objectivos do projecto, metodologia e fases de desenvolvimento do mesmo; 3) Orçamento das
verbas pretendidas e sua justificação; 4) Curriculum Vitae (resumido, máximo 4 folhas A4) do investigador principal e da equipa concorrente;
5) Carta da Instituição de acolhimento comprometendo-se a apoiar a realização do projecto e explicitando os meios postos à disposição
dos investigadores.
O responsável da Bolsa é a Profª Marília Cravo e o processo de candidatura deve dar entrada anualmente até 31 de Dezembro.

5.

Júri: O Júri responsável pela selecção do projecto vencedor será nomeado de 4/4 anos pela Direcção do GEDII e deverá ser composto
por 4 elementos externos ao GEDII. A composição do Júri para os próximos 4 anos será a seguinte:
Presidente: Prof. Doutor Carlos Nobre Leitão
Profª Doutora Fátima Carneiro
Drª Paula Alexandrino
Dr. António Banhudo
Compete ao Júri definir a sua forma de funcionamento, desde que sejam cumpridas as normas deste regulamento.
As deliberações do Júri são definitivas, não sendo possível qualquer espécie de recurso.
Os resultados deverão ser comunicados até ao dia 28 de Fevereiro do ano subsequente.
O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso não existam obras candidatas ou caso o Júri considere não existirem
projectos a concurso com mérito adequado aos objectivos da Bolsa.

6.

Prémio: O incentivo financeiro a atribuir ao projecto vencedor terá o valor de 10.000 € e destina-se a apoiar a realização
do projecto durante 1 ano, ou 2 se a execução do mesmo o justificar.

7.

Obrigações dos Investigadores: O investigador Principal do projecto premiado fica obrigado a apresentar um relatório científico detalhado
bem como financeiro dos gastos efectuados. Fica ainda obrigado a mencionar o financiamento do projecto em todas as publicações que
dele resultem, quer sob a forma de resumo, quer soba forma de artigo publicado na integra ou apresentações em congressos.

8.

Informação complementar: O site do GEDII é: www.gedi.med.up.pt
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