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P.ntre:

}l P}lCVL(])}lCfYE CfYE:MP.(])ICI:N}l (])P. LISCBO}l, aáiante áesifJnaáa como P:ML,

pessoa coCectiva n. o 502662875, com seáe na }lveniáa Prof. P.gas :Moniz, 1649-028

Lis6oa, neste acto representaáa peCo seu (])irector, Prof. (])outor João }lfcináo CFereira

:Martins e Súva,

ea

PSCOL}l SVJ.XE,cRJOej{(])p, p.mp.1<;MJfqp.:M (])p, S;40 VICE1n!E (])P. CF}lVLO,

aáiante áesifJnaáa como psps1A:P, pessoa coCectt"van. 0500801193, com seáe na}lveniáa

:Marec/ia[Craveiro Lopes, 10, 1700-284 Lis6oa, neste acto representaáa peCaPresiáente

áo Conse{fio (])irectivo, Professora p.nfermeira :Maria áo ~sário :Macliaáo Perrão }leves

}lntunes,

Consiáeranáo liaver o eviáente interesse no áesenvo[vimento áe cooperaçãoentre as

áuas instituições e na promoção áa comp[ementariáaáe e expansão áe sa6eres que

resuftam áos respectivos o6jectivos peáagógico científicos,

fÉ ceCe6raáo o presente ProtocoCo que se regerá peCas cÚíusuCas seguintes:

C{áusu{a.1. ti

Caáa uma áas instituições compromete-se a coCa6orarsem prejuizo áo funcionamento

áas respectt"vas Instituições na Ceccionaçãoáe áiscipfinas e/ou activiáaáes curricuCares
r'\



de pré e pós graduação da outra. Os docentes e acúVúfades a designar serão iáentiJü;adOS

por cada in.rtituição em data a definir antes de cada ano [ectlvo.

Cláusula 2.li

)I P9r1.Ladmite a in.rcriçãoe acompanliamento in.rtitucionaCdos mem6ros propostos

peCaPSPSW para afrequência de cursos de pós-graduação, programas de estudos

avançados de enfermagem, programa no âmmto das Ciências da Saúde, projectos ou

programas de investigação, actividades de investigação e de formação pós-graduada.

)ls acçõesa desenvo[verdevem serintegratltu, respecúvamente, noprograma dos centros

ou uniáades de Investigação da P9r1.L,ou no âmmto das activiáades do Instituto de

Pormaçãoflvançada, de acordo com as normas internas esta6eCeciáas.

Cláusula 3. li

)I P:ML e a 'ES'ESW admitem desenvo[ver em parceria programaspedagógico-

cientificosde interesse comum.

Cláusula 4. li

:No caso de a coCa6oraçãoentre as in.rtituições signatárias consistir em actividades de

docência, coordenação ou eventua[ participação em órgãos académicos de cada

in.rtituição, deverá a mesma reger-sepeCasnormas dá coCa6oraçãoentre in.rtituições de

ensino superior recomendadaspeCoCon.reOiode (j{eitoresdas Vniversiáades PortUfluesas.

tEm aCtemativa, poderá a coCa6oraçãoentre as duas in.rtituições decorrer em regime de

contrapartiáas financeiras ou outras, se assim for entendido previamente.

Cláusula 5. li

Para a conveniente operacionaMade dopresente ProtocoCoé con.rtituúfa uma Comissão

:Mista de )lcompanliamento, que incCui dois docentes de cada in.rtituição, a serem

nomeados peCasrespectivas (])irecções,à qua[ compete concretizar o funcionamento

das activiáades pedagógico-cientificas aprovadas,propor a sua reguCamentaçãoe outras



formas de cooperaçãopara cada ano (ectivo, a serem aprovadas pefos <Directoresde

cada instituição.

Cláusula 6.Il

O tipo e moda(idades de co(a6oração aprovadas por am6as as instituições devem

constituir aneJ(osdo presente Protoco(o.

Cláusula 7.Il

O presente Protocofo produzirá efeitos a partir da data da sua assinatura, sendo vá(ido

por dois anos e renovado automaticamente por períodos iguais caso não seja denuncimfo

por quafquer das partes com a antecedência mínima de três meses, refativamente à

dáta do termo.

Vepois de (ido e ratificado, por corresponder à rea( expressão das suas vontades, o

presente Protoco(o é assinado por am6as as partes.

Cefe6radoem Lis6oa, em 22 de Junho de 2004.

Peito e assinado em dois originais.

<Directorda Pacufáade
\

edicina de Lis60a

<Directorada P.scofa Superior de

p.nfermagem de São Vicente de CRau(o

li
(Prof. CJ)outorJ. :Martins e Sirva) (Professora p.nfermeira :M. a CRgsário Perrão

}l(ves }lntunes)


