
CESPU – com Novo Programa Doutoral
em “Ciências Biológicas Aplicadas à Saúde”  
[ INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ]

PARA ANUNCIAR www.ocasiao.pt | 800 200 226 (chamada grátis) | anunciar.jn@ocasiao.pt | ENCONTRE EM www.lojadojornal.pt | A LOJA MAIS PERTO DE SI.

VEÍCULOS ENSINO CASAS EMPREGO DIVERSOS RELAX

CADERNO COMERCIAL | EDIÇÃO NORTE
Quinta-feira 23 de julho de 2015

O programa doutoral em “Ciências Bio-
lógicas Aplicadas à 
Saúde” do Instituto 
Universitário de Ci-

ências da Saúde (IUCS), recente-
mente aprovado pela A3ES, abre 
candidaturas de 1 a 19 de setembro 
e inicia a sua primeira edição em 19 
de outubro de 2015. É um terceiro 
Ciclo de Estudos, que fomenta o 
crescimento de jovens cientistas 
através de um programa educati-
vo, fornecedor das competências 
imprescindíveis ao sucesso de um 
investigador, face aos desafios atu-
ais da área biomédica. 

Nesta formação avançada, 
multi e interdisciplinar em inves-
tigação, sua comunicação, rigor 
científico e ético, os alunos são 
acompanhados por uma Comis-
são de Tutores que os orientam 
na construção do conhecimento 
e planificação do seu projeto de 
investigação científica. 

O ensino é estruturado com 
enaltecimento da importância 
do conhecimento fundamental 
e da exploração da sua aplicabi-
lidade. O aluno cursa unidades 
como “Bases biomoleculares 
e celulares” e “Investigação 

aplicada à saúde” para estrutura-
ção de conhecimentos e de boas 
práticas de investigação. A for-
mação é também construída pela 
seleção da frequência de cursos 

avançados e inserção em projetos 
de investigação selecionados pelo 
aluno, de forma tutelada. Assim, 
numa perspetiva de investigação 
integrada e translacional, cursa 

os “Cursos Avançados”, unidades 
de formação diversificada desde 
a Oncobiologia, a Nanotecnolo-
gia, Farmacogenómica, Altera-
ção Metabólica na Célula Tumoral, 

Toxicologia Clínica, Genómica 
Comparativa. 

Nas “Rotações laboratoriais”, os 
alunos são integrados em projetos 
de investigação, para acompanha-
mento da realidade da dinâmica 
diária de desenvolvimento de um 
projeto em áreas de seu interesse. 
No “Projeto de tese”, o aluno prepa-
ra, de forma cuidada e tutelada, o 
seu projeto. Para o desenvolvimen-
to da sua tese, o aluno dedica-se a 
tempo integral e durante 3 anos, 
inserido em Centro de Investiga-
ção interno ou externo, através de 
diversos protocolos de colaboração 
científica que a CESPU, entidade 
instituidora do IUCS, tem estabele-
cido com Universidades Portugue-
sas e Estrangeiras, assim como com 
várias unidades de investigação e 
clínicas. //
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