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Funcionamento e Regras de Aplicação das Bolsas de Mobilidade no Âmbito 

do Colégio Mente-Cérebro 

 

Pontos prévios: 
 

 As bolsas de mobilidade enquadram-se no processo de operacionalização de uma 
das missões do colégio Mente-Cérebro – networking, disseminação e 
internacionalização, e destinam-se a colmatar dificuldades financeiras existentes 
pontualmente em cada Unidade de Investigação.  

 

 As regras de atribuição das bolsas de mobilidade deverão ser revistas anualmente 
em função da avaliação do processo.  

 

Aspectos gerais: 
 

 As candidaturas serão avaliadas em cada período de 3 meses 
(Jan/Abril/Julho/Outubro), pelo que as candidaturas deverão ser enviadas até 31 
Dez/31 Março/30 Junho/30 Setembro, respectivamente.  

 

 A avaliação será feita pela Comissão Executiva do Colégio que poderá delegar 
sempre que considere pertinente. Sempre que um membro da Comissão Executiva 
estiver de algum modo envolvido numa proposta ficará excluído da sua avaliação 
bem como da avaliação de outras propostas que possam competir para o mesmo 
financiamento.  

 

 O montante a atribuir deverá ser definido anualmente  
 

 Uma lista das Reuniões Científicas de maior interesse no âmbito dos trabalhos e 
plano de desenvolvimento do Colégio Mente-Cérebro será publicada anualmente  

 

 As candidaturas deverão ser enviadas para a Doutora Rita Aroeira 
(ritaaroeira@medicina.ulisboa.pt) 

 

 As bolsas atribuídas podem incluir a viagem e/ou estadia em congressos/cursos. A 
bolsa corresponde à reserva direta pela Universidade de Lisboa da viagem e/ou 
estadia não havendo lugar a reembolsos. 
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DESLOCAÇÕES DE MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA E DO CONSELHO COORDENADOR 

1. Cada membro terá direito a usufruir de um montante até 1.000€, em ações no estrangeiro 
relacionadas com a esfera de actividade e cumprimento dos objectivos do Colégio, 
nomeadamente as destinadas a actividades de networking. Em cada ano o montante 
disponível será de 5.000€.  

2. O pedido deverá ser formulado até 30 de Junho de cada ano. Caso o montante total 
requisitado e aprovado não chegue aos 5.000€, a verba remanescente será realocada para 
outros fins pela Comissão Executiva do Colégio. Solicitações posteriores a 30 de Junho 
serão apreciadas em função das verbas ainda disponíveis. 

3. Será dada prioridade às deslocações de maximização da visibilidade do colégio. 
4. A partir do segundo ano de funcionamento do Colégio, será dada prioridade a quem não 

tenha usufruído deste apoio no ano anterior. 

 
PALESTRANTES 
Inclui-se neste item o convite a personalidades de reconhecido prestígio, sendo igualmente de 
considerar a possibilidade de aplicação a membros do colégio que sejam convidados a proferir 
palestras fora do país, com o fim de promover a internacionacionalização do colégio.  

1. O pedido deve ser formalizado no âmbito dos interesses e programa aprovado 
anualmente pelo Colégio. 

2. A concessão estará dependente da disponibilidade do orçamento, já que não haverá verba 
cativa para o efeito, a não ser que o pedido seja formalizado no ano anterior à sua 
realização.  

 
BOLSAS DE CURTA DURAÇÃO 
Estas bolsas destinam-se a atrair estudantes estrangeiros ou a manter estudantes nacionais de 
elevada qualidade, por períodos de tempo que facilitem a sua candidatura a outras fontes de 
financiamento.   
 

1. Estas bolsas regem-se pelo Regulamento da FCT e os montantes atribuídos serão os 
indicados para bolsas de categoria equivalente pela FCT. 

2. O pedido deve ser formalizado pela apresentação do CV do candidato, acompanhado de 
carta de motivação e do programa de trabalhos a desenvolver. 

3. O pedido deve ser acompanhado de parecer e justificação de um membro do Colégio na 
qualidade de supervisor do candidato. 

4. Os períodos de bolsa são de 3 meses, eventualmente renovável por igual período, o que 
dependerá da disponibilidade orçamental e justificação.  

5. No final da bolsa deverá ser entregue um relatório para avaliação dos trabalhos 
desenvolvidos. 

 
DESLOCAÇÕES A CONGRESSOS 
Estas bolsas destinam-se a apoiar a deslocação de estudantes de doutoramento e pós-
doutoramento a reuniões científicas de comprovado interesse para a sua formação e 
desenvolvimento do trabalho científico. 

1. O pedido deve ser acompanhado do abstract e de como o trabalho irá ser apresentado 
(oral ou poster), bem como da descriminação das despesas a realizar e de quais os gastos 
a serem cobertos pela bolsa. 
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2. No caso de estudantes de doutoramento e de pós-doutoramento deverá o pedido ser 
acompanhado da informação do interesse para a formação do candidato por parte do 
supervisor. O supervisor deverá também explicar que devido a constrangimentos 
financeiros da Unidade, esta tem grande dificuldade em financiar a deslocação do 
candidato.  

3. Será atribuído um total até 1000€ para a viagem de carácter internacional e de 300€ para 
as de carácter nacional. 

4. Não será atribuída mais que uma bolsa a um candidato no mesmo ano lectivo. 
5. Em condições semelhantes terá prioridade quem nunca tiver usufruído de uma bolsa do 

Colégio. 
6. Será dada prioridade a comunicações orais a convite ou seleccionadas a partir de 

submissão de abstracts. 
7. Será dada prioridade a apresentações internacionais. 
 

 
MISSÕES/ESTÁGIOS/CURSOS 
Estas bolsas destinam-se a apoiar a deslocação de estudantes de doutoramento e pós-
doutoramento para realizar estágios de curta duração em Unidades de investigação fora do país, 
frequentar cursos ou outro tipo de missões não contempladas nas alíneas acima descritas, que 
sejam de comprovado interesse para a formação do estudante e para o desenvolvimento do 
trabalho científico. 

1. O pedido deve ser formalizado pela apresentação do CV do candidato, acompanhado de 
carta de motivação e do programa de trabalhos a desenvolver, bem como da 
descriminação das despesas a realizar e de quais os gastos a serem cobertos pela bolsa. 

2. No caso de estudantes de doutoramento e de pós-doutoramento deverá o pedido ser 
acompanhado da informação do interesse para a formação do candidato por parte do 
supervisor. O supervisor deverá também explicar que devido a constrangimentos 
financeiros da Unidade, esta tem grande dificuldade em financiar a deslocação do 
candidato.  

3. O montante máximo a atribuir será de 1000€. 
4. Não será atribuída mais que uma bolsa a um candidato no mesmo ano lectivo. 
5. Em condições semelhantes terá prioridade quem nunca tiver usufruído de uma bolsa do 

Colégio. 
6. No final da bolsa deverá ser entregue um relatório para avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos. 
 

Lista de Reuniões Científicas de maior interesse no âmbito dos trabalhos e plano de 
desenvolvimento do Colégio Mente-Cérebro para 2015 (nota: a lista abaixo não pretende de 
algum modo ser exclusiva) 

 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP’S) – 62nd Annual Meeting, 

October 26-31, San Antonio, TX 

http://www.aacap.org/aacap/CME_and_Meetings/Future_Annual_Meetings.aspx 

 Psychonomic Society's 56th Annual Meeting, November 19-22, 2015  

http://www.psychonomic.org/annual-meeting  

 S4SN 2015, October 16, 2015 - http://www.s4sn.org/s4sn-2015-call-for-symposia/ Annual 

Meeting in Chicago.  

http://www.aacap.org/aacap/CME_and_Meetings/Future_Annual_Meetings.aspx
https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=nKm-f9d3ZU67-h6FwWIr0b5z1QuOGtIIOd8sxukvdPxiexxeQvQX9-mKCDrBUbFtzD0s0MPqmxY.&URL=http%3a%2f%2fwww.psychonomic.org%2fannual-meeting
https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=nKm-f9d3ZU67-h6FwWIr0b5z1QuOGtIIOd8sxukvdPxiexxeQvQX9-mKCDrBUbFtzD0s0MPqmxY.&URL=http%3a%2f%2fwww.s4sn.org%2fs4sn-2015-call-for-symposia%2f


4 
 

 19th European Society of Cognitive Psychology (ESCoP Conference) 17 – 20 September, 2015 

in Paphos, Cyprus - http://www.escop2015.org/ 

 ESMRMB 2015 Congress, October 1-3, 2015, Edinburgh/UK, 32nd Annual Scientific 

Meetinghttp://www.esmrmb.org/index.php?id=/en/index/esmrmb_2015_congress.htm 

 The Gordon Research Conferences: https://www.grc.org/meetings.aspx 

 Organization for Human Brain Mapping, June 14-18, Honolulu, Hawaii -

 http://ohbm.loni.usc.edu/  

 XII European Meeting on Glial Cells in Health and Disease Bilbao | July 15 - 18, 2015, 

http://bilbao2015.gliameeting.eu/ 

 Neuroscience 2015, Society for Neuroscience, October 17-21, Chicago 

http://www.sfn.org/annual-meeting/neuroscience-2015  

 AMLaP 2015 - Architectures & Mechanisms for Language Processing, 3-5 September, Malta 

http://www.um.edu.mt/events/amlap2015 

 Interspeech 2015 - 6-10 September, Dresden, Germany http://linguistlist.org/callconf/browse-

conf-action.cfm?ConfID=199016 

 Experimental Psycholinguistics Conference, 7-9 October, Madrid, Spain 

http://linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=196356 

 IBRO 2015 – 9th World Congress – International Brain Research Organization, 7-11 July, Rio de 

Janeiro, Brazil - http://ibro2015.org/ 

 ENCALS meeting 2015, European Network for the Cure of ALS, 21-23 May, Dublin, Ireland 

http://www.encals.eu/meeting/encals-meeting-2015-dublin-ireland/ 

 CTAD – 8th Clinical Trials Conference on Alzheimer’s Disease, 5-7 November 2015, Barcelona, 

Spain - http://www.ctad-alzheimer.com/ 

 26th International Symposium on ALS/MND,  11 - 13 December 2015, Orlando, USA 

http://www.mndassociation.org/research/International+Symposium/About+the+event 

https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=nKm-f9d3ZU67-h6FwWIr0b5z1QuOGtIIOd8sxukvdPxiexxeQvQX9-mKCDrBUbFtzD0s0MPqmxY.&URL=http%3a%2f%2fwww.escop2015.org%2f
https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=-jcOcjW3t0ulAcr1qOFhO_6hPwI4G9IID0Z4DYYVw9dZMpdl9ijEDq-SfMF6LweiuBU3h0LJ-dU.&URL=http%3a%2f%2fwww.esmrmb.org%2findex.php%3fid%3d%2fen%2findex%2fesmrmb_2015_congress.htm
https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=-jcOcjW3t0ulAcr1qOFhO_6hPwI4G9IID0Z4DYYVw9dZMpdl9ijEDq-SfMF6LweiuBU3h0LJ-dU.&URL=https%3a%2f%2fwww.grc.org%2fmeetings.aspx
https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=nKm-f9d3ZU67-h6FwWIr0b5z1QuOGtIIOd8sxukvdPxiexxeQvQX9-mKCDrBUbFtzD0s0MPqmxY.&URL=http%3a%2f%2fohbm.loni.usc.edu%2f
https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=nKm-f9d3ZU67-h6FwWIr0b5z1QuOGtIIOd8sxukvdPxiexxeQvQX9-mKCDrBUbFtzD0s0MPqmxY.&URL=http%3a%2f%2fwww.sfn.org%2fannual-meeting%2fneuroscience-2015
http://www.um.edu.mt/events/amlap2015
https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=nKm-f9d3ZU67-h6FwWIr0b5z1QuOGtIIOd8sxukvdPxiexxeQvQX9-mKCDrBUbFtzD0s0MPqmxY.&URL=http%3a%2f%2flinguistlist.org%2fcallconf%2fbrowse-conf-action.cfm%3fConfID%3d199016
https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=nKm-f9d3ZU67-h6FwWIr0b5z1QuOGtIIOd8sxukvdPxiexxeQvQX9-mKCDrBUbFtzD0s0MPqmxY.&URL=http%3a%2f%2flinguistlist.org%2fcallconf%2fbrowse-conf-action.cfm%3fConfID%3d199016
https://webmail.ff.ulisboa.pt/owa/redir.aspx?C=nKm-f9d3ZU67-h6FwWIr0b5z1QuOGtIIOd8sxukvdPxiexxeQvQX9-mKCDrBUbFtzD0s0MPqmxY.&URL=http%3a%2f%2flinguistlist.org%2fcallconf%2fbrowse-conf-action.cfm%3fConfID%3d196356
http://ibro2015.org/
http://www.encals.eu/meeting/encals-meeting-2015-dublin-ireland/
http://www.ctad-alzheimer.com/

