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– Opcional: Laboratório de análise e discussão de projetos (14h)
– Acesso a Bolsas de Estágio de Investigação

Edição Especial: Concurso de Projetos IC&DT em todos os domínios, FCT 2017

Diretor do Curso
Prof. Doutor Evangelista Rocha
IMP&SP - FMUL

Responsável do Curso
Mestre Paulo Nicola
IMP&SP - FMUL

Objetivos
Este workshop tem como objetivo proporcionar aos participantes uma
compreensão crítica do contexto de submissão competitiva de projetos, do
processo de avaliação e de elementos associados ao sucesso e ao insucesso das
propostas.
Visa-se uma adequação dos conteúdos no âmbito da abertura de candidaturas
ao Concurso de Projetos IC&DT em todos os domínios, FCT 2017, mas é dirigido
às submissões a concursos, em geral.

Organização
Unidade de Epidemiologia
Coordenador: Prof. Doutor Evangelista Rocha
Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública
Diretor: Prof. Doutor J. Pereira Miguel
@: mepidemiologia@medicina.ulisboa.pt
T: 21 799 94 22 // E: 47090

FMUL

Destinatários

Prof. Doutor Fausto J. Pinto

O workshop destina-se a profissionais de saúde (Licenciados em Medicina,
Enfermagem, Ciências Farmacêuticas, Psicologia, Nutrição e Dietética, Veterinária,
etc.) e investigadores com interesse na área da saúde que desejem e tenham
oportunidade de participar na submissão de projetos de investigação clínica e
epidemiológica.

Prof. Doutor J. Melo Cristino

Duração

Unidade de Formação Contínua
Faculdade de Medicina da ULisboa

O Workshop desenvolve-se em 27 horas: 21 horas de carga letiva e 6 horas de
trabalho autónomo. As horas letivas decorrem nos dias 30, 31 de MAR e 1 de
ABR´17 (Workshop). 8 e 22 de ABR´17 (Laboratório).

Diretor

Presidente do Conselho Científico

Prof.ª Doutora Isabel Pavão Martins
Presidente do Conselho Pedagógico

Secretariado
T: 217 985 100
@: continua@medicina.ulisboa.pt

Laboratório Opcional
Será realizado um Laboratório opcional de trabalho, sessões dedicadas a análise
e avaliação detalhada de propostas de investigação dos alunos, para todos os
que desejem participar. É expetável que os participantes estejam ou pretendam
desenvolver o seu projeto durante o Laboratório. Este Laboratório opcional terá
a duração de 14 horas, decorrendo nos dias 8 e 22 de Abril.

Local
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa - Edifício Egas Moniz

+ Oferta Pós-graduada e Submissão ONLINE em www.medicina.ulisboa.pt/formcontinua
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Metodologia de Ensino

Avaliação da Formação

O Workshop pretende ter uma estrutura interactiva
e apresentar uma combinação equilibrada de sessões
expositivas, discussões e exercícios práticos. É previsto
um seminário com investigadores experientes, com um
período de perguntas e respostas.

Avaliação por questionário anónimo no fim da formação.

Inscrições/Vagas
Inscrições até 29 MAR’17. Inscrição com propina reduzida até 22 MAR’17. Deverá enviar o Boletim de Inscrição
preenchido para mepidemiologia@medicina.ulisboa.pt
e continua@medicina.ulisboa.pt, acompanhado de carta
de motivação, cv resumido, certificado de licenciatura e
comprovativo do pagamento. O Curso funcionará com um
número máximo de 20 alunos. E um número mínimo de
8 alunos.

Bolsas de Estágio e Investigação
Aceitam-se até 2 candidaturas a Bolsa de Estágio de Investigação no valor de 75% da propina do curso. O processo e
os critérios de seleção podem ser consultados em http://
edu.uepid.org.
O estágio, a decorrer na Unidade de Epidemiologia em horário a estabelecer com o participante, tem um total de 25
horas e deverá ser concluído em 2 meses.

PROGRAMA
MAR’17

ABR’17

30 09h00 – 19h00

01

09h30 – 19h00

–– Organização dos métodos e planos de trabalho

–– O que se passa num processo de avaliação competitiva?

–– Calendarização e orçamentação de projectos

–– O que se passa no processo de submissão?

–– Aspectos de valor acrescentado nas candidaturas

–– De A a Z: Anatomia de um projeto de investigação

–– Encerramento do Workshop

–– Seminário

––

31

09h00 – 18h00

–– Como desenvolver uma excelente ideia de investigação?
–– Oportunidades, requisitos e estrutura de candidaturas
–– Aspectos da escrita da Introdução e do estado da Arte

opcional - LABORATÓRIO

–– Introdução ao Workshop

08 09h00 às 18h00
–– Laboratório - discussão de projetos de investigação
propostos pelos participantes

22 09h00 às 18h00
–– Laboratório - discussão de projetos de investigação
propostos pelos participantes
–– Encerramento do Workshop - Laboratório

Avaliação da Aprendizagem

Certificação

Sem avaliação formal. Os participantes efectuarão uma
auto-avaliação, com a identificação de áreas e temas onde
adquiriram conhecimentos e competências.

Será entregue uma declaração de participação a todos os
presentes em pelo menos 75% do workshop (excluindo a
parte de laboratório opcional).
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DADOS PESSOAIS
Nome

Telefone

Morada

CPostal

-

Local de Trabalho

Categoria Profissional

Licenciatura

E-mail

Candidato-me a Bolsa de Estágio de Investigação
Pode candidatar-se até 29 MAR’17 | Com Bolsa de Estágio – Workshop: 60 € / Workshop + Laboratório: 95 €
O pagamento será efetuado aquando da decisão da atribuição da Bolsa.

VALOR DA INSCRIÇÃO (Sem Bolsa de Estágio)
Até 22 MAR | Workshop: 200 € / Workshop + Laboratório: 325 €
Após 22 MAR | Workshop: 240 € / Workshop + Laboratório: 380 €
Pagamento por Transferência Bancária - Santander Totta - IBAN PT50 0018 0000 3666 5472 0018 0

RECIBO
Nome

Contribuinte

Instruções DE PREENCHIMENTO E ENVIO
1 - Preencha os campos predefinidos diretamente no boletim de inscrição (PDF)
2 - Salve/Guarde o documento no seu Computador
3 - Anexe o documento a um novo e-mail e remeta-o, juntamente com o comprovativo de pagamento para:

continua@medicina.ulisboa.pt
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