I. PROJECTTOS DE INV
VESTIGAÇÃO
O

o 15.º Prog
grama “Edu
ucação
No
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ela Ciência” foram subm
metidos
pe
elos alunos 30 projecttos de
invvestigação, dos
d quais 15
5 foram
ap
provados com
m financiamento e
15
5 sem financiamento.

o projectos apresentam
m uma
No geral, os
grande qua
alidade, na medida
m
em que 15
projectos fo
oram classifiicados com muito
bom, 13 com
m excelente e 2 com bom
m.
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No entanto, 4 dos projectos sem
financiamento

não

foram

executados. No âmbito do 15.º
Programa

estão

assim

a

ser

desenvolvidos 26 projectos, 15
financiados
financiamento.

-2-

e

11

sem

II. ALUNOS ENVOLVIDOS EM PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO

Nesta 15.ª edição do Programa
participam 35 alunos, 20 do sexo
feminino e 15 do sexo masculino.

Os alunos deste programa
têm uma média de curso
elevada,

apresentando

24

alunos uma média entre 14 e
16 valores, 8 alunos uma
média superior a 16 valores e
apenas 2 alunos uma média
inferior a 14 valores.
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Os alunos que estão a desenvolver projectos de investigação no âmbito do 15.º Programa são, nomeadamente,
do 3.º ano (12 alunos) e do 4.º ano (11 alunos), embora também haja participação de alunos que frequentam o 6º
ano (6 alunos), o 5.º ano (4 alunos) e até o 2.º ano (2 alunos).

Dos estudantes que frequentam o 3.º e 4.º anos a maioria são do sexo feminino (7), o mesmo se verifica em
relação aos estudantes do 2.º ano, em que todas são alunas (2). Pelo contrário, do 6.º ano são mais os alunos a
participarem neste programa (4). É de salientar que estas diferenças de género não se registam entre os
estudantes que frequentam o 5.º ano.
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III. UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO ENVOLVIDAS EM PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO

No 15.º Programa participam 16 unidades de investigação da FMUL, sendo no Instituto de Farmacologia e
Neurociências que estão a ser desenvolvidos um maior número de projectos (8), seguindo-se o Instituto de
Anatomia (2 projectos) e a Unidade de Biologia Celular do Instituto de Medicina Molecular (2 projectos).
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Os 26 projectos desenvolvidos nas
16 unidades de investigação estão
a ser orientados por 34 tutores,
dos quais 22 do género feminino e
12 do género masculino.

Na maioria dos casos cada tutor
orienta apenas um projecto de
investigação,

contudo,

há

2

tutores a orientarem 2 projectos e
igual

número

a

orientar

4

projectos.
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Nas unidades de investigação com mais projectos desenvolvidos por alunos há também um maior número de
tutores a orientar os mesmos, daí o Instituto de Farmacologia e Neurociências ter 8 tutores, o Instituto de
Anatomia 3 tutores e a Unidade de Biologia Celular do Instituto de Medicina Molecular, igualmente, 3 tutores.
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IV. FINANCIAMENTO ATRIBUÍDO AOS PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO

O financiamento global atribuído aos projectos que estão a ser desenvolvidos no âmbito do 15.º Programa foi de
24.950,00€, valor abaixo do financiamento solicitado pelas unidades de investigação. O financiamento médio
atribuído por projecto foi de 1.663,00€, havendo contudo projectos que não foram financiados.

As unidades de investigação às quais foi atribuído um financiamento global mais elevado são o Instituto de
Farmacologia e Neurociências (6.920,00€) e o Instituto de Anatomia (3.460,00€), duas das unidades com mais
projectos de investigação.
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V. SÍNTESE

No âmbito do 15.º Programa “Educação pela Ciência” estão a ser desenvolvidos 26 projectos de investigação, por
35 alunos, em 16 unidades de investigação da FMUL, sob orientação de 34 tutores e envolvendo um
financiamento global de 24.950,00€.
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