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INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 
 
 
Em 1974, O CADEM – Centro de Actualização de Estudos Médicos instituiu um prémio que anualmente 
galardoava o estudante da Escola de Enfermagem de Viana do Castelo que melhor aproveitamento 
tivesse no curso de Enfermagem. 
 
Em 1976, por ocasião do 7º. Aniversário, criou o Registo Oncológico – RO – de Viana do Castelo que 
constituiu o primeiro, e durante cerca de dez anos, o único registo de cancro de base populacional 
jamais existente no país. 
 
Extinto por falta de apoios, o CADEM através do presidente do conselho coordenador, Dr. José Maria de 
Carvalho, cedeu à ESEnfVC a base financeira para constituir o prémio Registo Oncológico – RO no sen-
tido de estimular o desenvolvimento de estudos nas áreas de epidemiologia neoplásica e prestação de 
cuidados de enfermagem. 
 
 
Num gesto de homenagem a título póstumo ao Dr. José Maria de Carvalho pelo papel que desempenhou 
no estudo epidemiológico e tratamento das doenças oncológicas, o Conselho Directivo, em reunião de 
19 de Junho de 2001, decide alterar a designação do prémio proposta pelo próprio para Prémio Dr. 
José Maria de Carvalho.   
 
 
 
 

PRÉMIO DR JOSÉ MARIA DE CARVALHO 
 
 

REGULAMENTO 
 
Aprovado em Conselho Directivo de 19 de Junho de 2001 
 
 
 

Art.º 1.º 
Designação e objectivo 

 
A Escola Superior de Enfermagem cria o PRÉMIO DR JOSÉ MARIA DE CARVALHO, com a periodici-
dade bienal, para galardoar os trabalhos de Investigação em Enfermagem Oncológica realizados no 
Distrito de Viana do Castelo, no campo da clinica, formação e gestão de serviços. 
 

Art.º 2.º 
Condições de candidatura 

 
1. Podem concorrer ao PRÉMIO DR JOSÉ MARIA DE CARVALHO os enfermeiros que tenham desen-

volvido trabalhos de investigação, no âmbito da Enfermagem Oncológica e no contexto do Distrito de 
Viana do Castelo, a título individual ou colectivo; 

2. No momento de entrega dos trabalhos os concorrentes aceitam implicitamente as cláusulas do pre-
sente regulamento; 

3. Os trabalhos apresentados deverão ser inéditos e não poderão ser publicados antes da apreciação 
do júri; 
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4. Não podem concorrer: 

 

•  entidades colectivas (hospitais, escolas, serviços, associações, etc.); 

•  elementos do júri. 

 

Art.º 3.º 
Atribuição do prémio 

 

Ao prémio é atribuído um diploma assinado pelo presidente do conselho directivo da ESEnfVC e um 
prémio pecuniário de 500 Euros. 

Quando o júri o considerar, é admissível a atribuição de menções honrosas. 

O júri poderá não atribuir os prémios por não reconhecer mérito aos trabalhos apresentados. 

 

Art.º 4.º 
Publicitação e prazos 

  

1. A abertura de concurso será anunciada publicamente, através de ofício às instituições de saúde do 
distrito, de dois órgãos de informação escrita da região e de outros meios. 

2. Os trabalhos concorrentes deverão ser entregues nos serviços administrativos da ESEnfVC até 31 
de Dezembro dos anos pares, sob a forma de um exemplar original com o máximo de 120 folhas em 
formato A4, dactilografado a dois espaços e três cópias. O trabalho deve conter um resumo em por-
tuguês e em inglês ou em francês que não exceda 15 linhas. Da entrega será passado documento 
comprovativo. 

3. A decisão do júri sobre a atribuição do prémio será conhecida até três meses após a data final de 
entrega dos trabalhos e publicada pelos órgãos usuais de divulgação. 

 

Art.º 5.º 
Constituição do júri 

1. O júri será constituído: 

Presidente – Presidente do Conselho Directivo 

Vogais – 1 professor designado pelo Conselho Científico da ESEnfVC e 1 enfermeiro 
com especialização e exercício na área da oncologia designado pelo Conselho Científi-
co. 

2. Os critérios de apreciação do trabalho serão definidos pelo júri e registados em acta em data anterior 
ao prazo limite para entrega dos trabalhos. 

 

Art.º 6º. 
Entrega dos prémios 

  

A entrega dos prémios e respectivos diplomas será efectuada em sessão solene das comemorações do 
IPVC. 
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Art.º 7º. 
Destino dos trabalhos 

 
1. Reserva-se à ESEnfVC o direito de publicação exclusiva dos trabalhos premiados, direito que expira 

se, decorridos seis meses da atribuição dos prémios, tal não se verificar. 

2. Os trabalhos não premiados podem ser levantados pelos autores até três meses após publicação 
dos resultados. 

Art.º 8 
Disposições finais 

 
As omissões contidas no presente regulamento serão objecto de apreciação e decisão dos elementos do 
júri. 


