Edital da Bolsa
NOVARTIS | EXCELLENCE in Fundamental Medical Research da NOVA
(Prémio Novartis | NOVA)
Outubro 2018
A Faculdade de Ciências Médicas | NOVA Medical School da Universidade NOVA de Lisboa
(FCM|NMS/UNL) vai atribuir uma bolsa a um projeto de investigação de um Aluno de Doutoramento em
Medicina desta Faculdade.

CANDIDATOS
Alunos de Doutoramento em Medicina da FCM|NMS/UNL.

CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DA BOLSA
Doutorandos em Medicina da FCM|NMS/UNL cujo projeto de investigação conducente à tese de
doutoramento esteja aprovado pelo Conselho Científico à data de abertura do concurso.
A bolsa ao projeto de investigação é atribuída em regime de exclusividade, pelo que não são elegíveis
projetos que tenham qualquer tipo de financiamento ou estejam a aguardar o resultado a um outro
qualquer concurso a financiamento.

PERÍODO DE CANDIDATURA
As candidaturas deverão ser submetidas online e em papel:
 Online até 03 de Dezembro de 2018 (até às 23h55m) no site do Moodle da FCM|NMS

(Doutoramento em Medicina - Informações Gerais - Prémio NOVARTIS | NOVA 2018)
 Papel, até dia 03 de Dezembro de 2018 para a seguinte morada:

Prémio Novartis | Excellence in Fundamental Medical Research da NOVA
Faculdade de Ciências Médicas | NOVA Medical School - UNL
Divisão Académica – Secção de Pós-Graduação
Campo dos Mártires da Pátria, 130
1169-056 LISBOA

DOCUMENTOS DE SUPORTE À CANDIDATURA
1) Preencher o formulário de candidatura (fazer download do modelo no Moodle, preencher e fazer um
documento pdf);
2) Preencher formulário do Projeto de investigação (preencher no Moodle e fazer um documento pdf);
3) Juntar cópia do ofício de aprovação da intenção de doutoramento pelo Conselho Científico da
FCM|NMS (formato pdf);
4) Juntar cópia da aprovação da Comissão de Ética da FCM|NMS (formato pdf);
5) Enviar Curriculum Vitae do candidato (formato pdf) em formulário disponível no Moodle.
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS
As candidaturas só serão consideradas válidas para apreciação do júri se todos os procedimentos descritos
forem cumpridos e respeitados os prazos indicados.
Os processos serão avaliados por um júri em duas fases:
Na 1.ª fase será feita uma avaliação processual (avaliação do projeto inserido no Moodle) a que depois
serão agregados os restantes elementos, com o objetivo de efetuar uma primeira seriação dos candidatos
de acordo com critérios previamente estabelecidos pelo júri e baseados nos seguintes pressupostos:
 Originalidade do Projeto de Investigação
 Qualidade do Projeto de Investigação
 Potencial Aplicabilidade do Projeto de Investigação
 Mérito do Candidato e Exequibilidade do Projeto de Investigação
Na 2.ª fase será feita a avaliação final através da avaliação da apresentação oral dos 5 melhores projetos de
investigação e dos resultados já obtidos na 1ª fase do concurso.
Os projetos de investigação que não forem apresentados na 2.ª fase serão automaticamente excluídos da
avaliação final.

JÚRI DE SELEÇÃO
O júri de seleção será constituído por:
 Professor Doutor José Miguel Caldas de Almeida (Presidente);
 Doutor Roberto Abi Rached (Diretor Médico da Novartis);
 Prof. Doutor Roberto José Palma dos Reis (Coordenador do Doutoramento em Medicina; sem direito








a voto);
Professor Doutor José Fragata;
Prof. Doutor Bernardo Barahona Corrêa;
Professor Doutor António Jacinto;
Prof.ª Doutora Ana Félix;
Prof. Doutor Miguel Viana Baptista;
Prof. Doutor Luís Varandas;
Professor Doutor João Videira do Amaral.

PROCEDIMENTOS DA CANDIDATURA
Formulário da candidatura
 Dados de identificação do candidato;
 N.º de aluno;
 Ano de primeira inscrição no programa doutoral (N.º da edição);
 Regime de frequência (tempo parcial/integral);
 Título do projeto;
 Nome dos orientadores;
 Contactos.
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Formulário do projeto de investigação
Língua: Portuguesa ou Inglesa.
Deverá construir a sua proposta no modelo existente no Moodle com a seguinte formatação:
Prémio Novartis | NOVA
Título: 250 caracteres
Resumo: 2000 caracteres
Estado da Arte: 6000 caracteres
Objetivos gerais e específicos: 2000 caracteres
Plano de atividades: terá de ser dividido artificialmente em dois campos:
Plano de atividades (1) – 6000 caracteres
Plano de atividades (2) – 6000 caracteres
Cronograma: deverá identificar as tarefas que executará em cada ano e o tempo necessário para as
executar (meses). Nos anos em que frequentar o programa de doutoramento a tempo parcial, separe as
tarefas em: ano Xx e ano Xx+1
Ano 1 – 800 caracteres
Ano 2 – 800 caracteres
Ano 3 – 800 caracteres
Ano 4 – 800 caracteres
Orçamento: 1600 caracteres
Referências bibliográficas: máximo de 40 referências
Notas: Autoriza-se uma tolerância de 10% no número de caracteres utilizados.
Não é necessário lacrar o projeto porque o Moodle encerra automaticamente na data e hora
indicadas (03 de dezembro de 2018, 23h55m).

CV
É recomendado que seja usado o modelo da FCM|NMS disponível no Moodle.
Língua: Portuguesa.

DOCUMENTOS ANEXOS
Enviar os outros documentos para o e-mail: premionovartis@fcm.unl.pt
Entregar ou enviar em papel, todos os documentos (incluir cópia do projeto submetido).

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS
Por favor contactar: premionovartis@fcm.unl.pt
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RESUMO DOS PROCEDIMENTOS
Até à data limite:
1) Inserir o projeto no Moodle da FCM|NMS (Doutoramento em Medicina - Informações Gerais - Prémio
NOVARTIS | NOVA 2018).
2) Fazer o s pdf’s de todos os documentos de suporte à candidatura.
3) Identificar os documentos pdf de acordo com o exemplo:
Doutorando [Nome] com o n.º de aluno – A[número]
A[número]_Formulario
A[número]_Projeto.pdf (Projeto de investigação)
A[número]_Oficio CC.pdf (cópia do ofício da aprovação do Conselho Científico)
A[número]_CE.pdf (cópia da aprovação da Comissão de Ética)
A[número]_CV.pdf
4) Fazer o envio:
4.1) Por e-mail:
a) Todos documentos no mesmo e-mail;
b) O e-mail deverá conter no assunto: nome do doutorando e nº de aluno;
c) Os documentos terão de estar todos sob a forma de pdf e identificados com o nº de aluno e o
tipo de documento (nomenclatura supra);
d) Enviar para o endereço de e-mail: premionovartis@fcm.unl.pt
4.2) Em papel
Prémio Novartis | Excellence in Fundamental Medical Research da NOVA
Faculdade de Ciências Médicas | NOVA Medical School - UNL
Divisão Académica – Secção de Pós-Graduação
Campo dos Mártires da Pátria, 130
1169-056 LISBOA
Remetente: Doutorando [Nome] com o n.º de aluno - A[número]
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