artigo 1
A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado
(APEF) atribui anualmente a Bolsa de Estudo de
Investigação, com o objetivo de incentivar e apoiar
a realização de trabalhos de investigação na área
da Hepatologia em Centros Portugueses.
Ponto 1. O montante anual da Bolsa de Estudo é
de Seis Mil Euros (6.000 €).
Ponto 2. S ó poderão ser aceites candidatos
a trabalhar em centros portugueses
devendo, pelo menos um dos participantes, ser sócio da APEF.
Ponto 3. Não poderão candidatar-se membros
do júri.
Ponto 4. Não poderão recandidatar-se bolseiros
que tenham infringido o regulamento.

artigo 2
As candidaturas, sob a forma de projeto, segundo
os itens a seguir indicados, deverão ser enviados
para a APEF para o e-mail: geral@apef.com.pt até
ao dia 31 de janeiro. Só serão aceites candidaturas
para o e-mail anteriormente referido.
Ponto 1. O projeto deverá contemplar:
a) Objetivos;
b) Local do desenvolvimento do projeto;
c) Custo do projeto;
d) Condições de viabilização da sua
execução;
e) T empo necessário para a sua realização
com esquema e calendarização;
Ponto 2. Deverá ser enviado, um exemplar com o
título do projeto, o nome dos autores e
da/as instituição/ões a que pertencem.
Ponto 3. Deverá ser enviado outro exemplar
obedecendo às condições estabelecidas
nos pontos 1 e 2 do presente artigo,
sem incluir o nome dos autores ou das
instituição/ões onde será realizado.

artigo 3
Os projetos serão analisados pelo júri e o vencedor
será anunciado durante o Congresso Português de
Hepatologia/Reunião Anual da APEF.

artigo 4
Os projetos de investigação deverão ter reconhecido
interesse no âmbito da Hepatologia.

artigo 8
A Direção da APEF comunicará a decisão do júri a
todos os candidatos.

artigo 9
Os bolseiros entregarão à Direção da APEF um
relatório semestral especificando o trabalho
desenvolvido.

Serão preferencialmente valorizados os projetos
de investigação na área clínica.

artigo 10
artigo 5
A Direção da APEF coordenará a recepção dos
projetos e verificará, antes da entrega ao júri, se
as condições deste regulamento foram cumpridas.
Caso as mesmas não tenham sido satisfeitas, a
Direção da APEF informará o(s) candidato(s).

artigo 6
Os projetos serão analisados por um júri composto
por 4 membros (sócios titulares) designados pela
Direção da APEF e por um membro designado pela
Merck Sharp & Dohme (MSD).
A decisão do júri será tomada por maioria absoluta
de votos e dela não poderá haver recurso.

O montante da Bolsa será dividido em duas partes.
Ponto 1. A primeira a ser entregue no anúncio
público do vencedor da Bolsa, durante
o Congresso Português de Hepatologia.
Ponto 2. A
 segunda será entregue após a comunicação dos resultados em congresso e/ou
publicação numa revista científica.
Ponto 3. O montante atribuído deverá ser devolvido
à APEF se o trabalho não for concluído ou
não corresponder ao projeto apresentado.

artigo 11
A Direção da APEF deverá ser informada da publicação parcial ou integral dos trabalhos realizados com
o apoio da Bolsa de Estudo, devendo os patrocínios
da APEF e da MSD ser sempre mencionados aquando
da sua publicação.

artigo 7
O júri poderá decidir pela não atribuição da Bolsa
de Estudo e, neste caso, o seu quantitativo terá
o destino a acordar entre a Direção da APEF e da
MSD.

artigo 12
Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, será solucionada pela Direção da APEF.
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