Newsletter Fundação Pulido
Valente

Na sequência do Protocolo celebrado entre a Fundação para
a Ciência e a Tecnologia, I.P. e a Fundação Professor
Francisco Pulido Valente foi aberto concurso para
atribuição do Prémio João Monjardino 2022.
O Prémio visa distinguir o melhor artigo publicado sob o
tema “Doenças Virais: Epidemiologia, Etiopatogenia e
Controlo”.
É admitido a concurso um único trabalho original por candidato/a, publicado
ou aceite para publicação, com a aceitação devidamente comprovada, em
revista nacional ou estrangeira da especialidade, no qual seja primeiro/a
autor/a ou coautor/a (desde que seja reconhecido na publicação como tendo
contribuição idêntica à do primeiro autor/a).

Financiamento
O montante deste Prémio é de 10.000 EUR (dez mil euros), comparticipado
em partes iguais pelas duas Fundações e atribuído numa prestação única.

Apresentação de candidaturas
As candidaturas devem ser apresentadas entre o dia 15 de junho de 2022 e
as 17 horas do dia 30 de setembro de 2022, através do preenchimento de
formulário eletrónico próprio disponível aqui (por atualizar)
No formulário de candidatura devem ser carregados os seguintes
documentos:
• Cartão do cidadão do/a candidato/a;
• Carta do chefe do grupo de investigação, em língua inglesa, confirmando
que a investigação foi realizada no seu laboratório, teve o seu conhecimento
e aprovação da candidatura. A carta deverá conter igualmente informação
sobre a contribuição do/a candidato/a para o trabalho publicado, ou aceite
para publicação;
• Comprovativo de aceitação da publicação do artigo científico proposto,
caso o mesmo não se encontre ainda publicado.

Avaliação

A avaliação é efetuada por um Júri constituído por:
Ruy Ribeiro (Presidente)
Laboratório de Los Alamos
Margarida Correia-Neves
Escola de Medicina da Universidade do Minho, Instituto de Investigação em
Ciências da Vida e da Saúde
Luís Graça
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Instituto de Medicina
Molecular
Paulo Jorge Cruz Paixão
(em representação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia)
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
Sociedade Portuguesa de Virologia
Miguel Carneiro de Moura
(em representação da Fundação Francisco Pulido Valente)
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (Professor Emérito)
As candidaturas são avaliadas segundo os seguintes critérios:
• Qualidade científica do artigo;
• Pertinência do estudo e relevância dos resultados obtidos no âmbito do
tema do concurso;
• Contributo do/a candidato/a para o trabalho publicado, ou aceite para
publicação

Resultados
O projeto de resultados da avaliação será divulgado em
https://www.fct.pt/apoios/premios/joaomonjardino/
A decisão final será comunicada por e-mail aos candidatos(as)

Informações
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
premio.monjardino@fct.pt
Fundação Francisco Pulido Valente
fundacaopulidovalente@gmail.com

Prémio Pulido Valente
Ensino 2022
Decorreu no passado dia 19 de
maio,
na
Aula
Magna
da
Faculdade
de
Medicina
de
Lisboa, a cerimónia de entrega
do Prémio Professor Francisco
Pulido Valente Ensino de 2022,
ao jovem Carlos André Justino
Fernandes, melhor aluno da
unidade curricular Módulo V.II –
Medicina Interna do Mestrado
Integrado de Medicina, no ano
lectivo 2020/2021.
A sessão foi presidida pelo
Professor
Melo
Cristino,
Presidente do Conselho Científico

e contou com a presença dos
responsáveis
da
unidade
curricular Módulo V.II – Medicina
Interna.

Notícias
AlimentarMente
Veja as notícias do nosso projeto
AlimentarMente e de outras
atividades no jornal dos Bairros
Saudáveis.
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