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VALOR
O valor da Bolsa de Investigação
APU/Pfizer 2013 é de 10.000 
(dez mil euros).

d) Resumo do currículo dos
investigadores (máx.2 páginas para cada
investigador)
DOCUMENTO 2 (em formato PDF)

OBJECTIVO

Identificação e Resumo

Apoiar o desenvolvimento da Urologia
Oncológica na sua vertente de
investigação.

a) Título do projecto
b) Descrição sucinta (máx. 2 páginas)
incluindo objectivos, material e método
Orçamento

TEMA
Um projecto que se enquadre no campo
da investigação em Urologia Oncológica.

a) Custos com material e mão-de-obra
b) Custos indirectos (análise estatística,
publicação de resultados, etc.)

DURAÇÃO

JÚRI

A Bolsa tem um carácter nacional anual.
Os projectos têm um limite máximo de
execução de 18 meses.

O júri encarregue da selecção dos
trabalhos será designado pelo Conselho
Directivo da APU. A decisão do júri é
soberana e será comunicada aos
concorrentes no prazo de até 60 dias
após o término do período de
candidaturas.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Para participar o investigador principal
(ou 1º autor) deverá ser Interno ou
Especialista de Urologia e membro
associado da APU em pleno uso dos seus
direitos.
Todos os elementos da equipa de
investigação que sejam membros
associados da APU terão de ter as
quotas anuais regularizadas.
Os projectos de investigação devem ser
originais.

APRESENTAÇÃO
DAS CANDIDATURAS
Os trabalhos deverão ser enviados para
a sede da APU em Lisboa, em formato
"PDF", através do e-mail:
apurologia@mail.telepac.pt, contendo 2
documentos, conforme segue:

O bolseiro deverá entregar à APU um
relatório da sua actividade de
investigação e/ou prova de publicação
dos resultados obtidos, no prazo máximo
de 18 meses.

PUBLICAÇÃO
Os trabalhos realizados com o apoio da
Bolsa devem ser obrigatoriamente
apresentados na reunião científica
principal realizada pela APU,
nomeadamente o congresso nacional.
Os resultados da investigação deverão
ser publicados na revista da APU “Acta
Urológica”.
A PFIZER Oncology reserva-se o direito
de publicar os resultados do trabalho
premiado com a Bolsa.

Autores

Em todas as publicações resultantes
desta Bolsa deverá figurar o patrocínio
da APU e da PFIZER Oncology .

a) Título do projecto
b) Investigador principal e equipa de
investigação
c) Local de desenvolvimento do projecto

A candidatura a esta Bolsa implica a
aceitação do presente regulamento. Para
toda e qualquer situação não prevista
cabe à Direcção da APU a sua resolução.
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