
 
 

 

Regulamento de Consultadoria a Projetos de Investigação 

 

O Grupo de Investigação do Centro de Ensino e Investigação em Medicina Interna (EIMI) 

pretende fomentar e dinamizar a investigação em Medicina Interna, nomeadamente por parte 

de Internos de Formação Específica em Medicina Interna. Com este objetivo, foi criado o 

Grupo de Consultadoria a Projetos de Investigação. 

 

1. Constituição do Grupo 

O Grupo de Consultadoria a Projetos de Investigação é composto por sete internistas, 

membros do EIMI, com envolvimento reconhecido e experiência em investigação. 

 

2. Objetivos do Grupo 

Apoiar internos e especialistas de Medicina Interna no desenvolvimento de trabalhos de 

investigação clínica e translacional.  

Este apoio ocorrerá em duas fases: 

I) Elaboração do projeto de investigação:  

- Avaliação da relevância e clareza da questão de investigação; 

- Avaliação do desenho de estudo; 

- Avaliação da metodologia prevista e sua adequação aos objetivos; 

- Avaliação da exequibilidade. 

 

II) Análise e tratamento de dados. 

 

3. Regras para a Submissão dos Projetos de Investigação 

Os projetos de investigação devem ser submetidos online através do sítio do EIMI, em 

plataforma criada para esse efeito. 

A sua elaboração deve respeitar um protocolo de investigação estruturado e que exponha, 

designadamente:  

I. Questão de Investigação/ Hipótese de Investigação 

II. Relevância 



 
 

III. Desenho 

IV. Sujeitos / população-alvo / amostra 

V. Variáveis/Medidas 

No final da apresentação do protocolo de investigação estruturado como  atrás 

descrito,  poderão ser colocadas dúvidas  sobre o desenho do estudo ou outras questões 

específicas. 

 

4. Avaliação dos Projetos de Investigação Submetidos 

O Grupo de Consultadoria a Projetos de Investigação irá avaliar os projetos de investigação 

submetidos, dividindo-se em subgrupos de dois membros responsáveis para cada um dos 

projetos, que estabelecerão o contacto com o autor de correspondência.  

Após confirmação da receção dos projetos, o Grupo compromete-se a dar apoio: 

- No prazo de três semanas, na fase de elaboração do projeto de investigação; 

- No prazo de seis semanas, na fase de análise e tratamento de dados. 

Se houver casos em que se preveja uma alteração destes prazos de resposta, os autores 

serão informados no início do processo. 

A comunicação entre o Grupo e os autores decorrerá, preferencialmente, através de e-mail. 

 

5. Publicação de Projetos de Investigação Submetidos 

Os projetos de investigação que venham a ser submetidos para publicação após processo de 

consultadoria pelo Grupo, devem referir o EIMI na secção de Agradecimentos. Nos casos em 

que existir envolvimento ativo na execução do projeto ou no texto final para apresentação 

pública ou publicação, se todo o Grupo de Consultadoria a Projetos de Investigação estiver 

de acordo, os elementos diretamente envolvidos podem figurar como co-autores. 


