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Programa Interuniversitário
de Reforço da Capacidade Científica
Componente do Serviço de Educação e Bolsas

[3320 000]

Iniciado em 2007 e com uma duração prevista de três anos lectivos, o Programa Interuniversitário
de Doutoramento em Matemática Pura da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e de
Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra tem como objectivo
criar um programa de formação pós-graduada que possa constituir uma escola de referência de
investigação em matemática, ambicionando, para isso, qualidade internacionalmente reconhecível.
Em 2009, encontravam-se a frequentar este programa interuniversitário de doutoramento três
estudantes com bolsa financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este apoio traduz-se
no pagamento das propinas, num subsídio mensal e nos correspondentes encargos sociais.
No âmbito do programa foi realizado um concurso de “Apoio a Projectos Interuniversitários
de Doutoramento”, destinado a permitir a colaboração mais intensa entre departamentos de
universidades portuguesas que, possuindo já inegável mérito científico e académico, encontrem
plataformas conducentes a assegurar a realização de programas de doutoramento competitivos
em termos internacionais, atraentes para estudantes e investigadores portugueses e estrangeiros,
de forma a proporcionar a oferta de formações avançadas de alta qualidade, através da união
de competências e capacidades.
Foram seleccionados dois projectos no âmbito do concurso para “Apoio a Projectos
Interuniversitários de Doutoramento”:

›

Programa Interuniversitário de Doutoramento em Envelhecimento e Degenerescência
de Sistemas Biológicos Complexos – Faculdade de Medicina de Coimbra/Faculdade de Medicina
da Universidade Nova de Lisboa/Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho;
› Programa Doutoral em Biologia das Plantas (BioPlant) – Faculdade de Ciências
do Porto – Departamento de Botânica/Universidade de Aveiro – Departamento de Biologia/
/Universidade do Minho – Departamento de Biologia.

Componente do Serviço de Ciência		

[360 000]

No âmbito do programa foi definida uma componente destinada a apoiar a contratação de
investigadores com currículo reconhecido e experimentado para as universidades portuguesas.
No decorrer do ano prosseguiu o apoio concedido desde 2007 à Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa, para a realização de actividades de investigação científica na área
da biologia celular e molecular.
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