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NURSE'IN - UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM DO SUL E ILHAS (UIESI) 

 

 

REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO I - Princípios gerais 

 

Artigo 1º - Natureza 

1. A NURSE'IN - Unidade de Investigação de Enfermagem do Sul e Ilhas, adiante designada por 

NURSE'IN-UIESI, foi criada num processo de cooperação interinstitucional entre cinco 

Instituições de Ensino Superior (IES) - o Instituto Politécnico de Setúbal (ESS-IPS), o Instituto 

Politécnico de Portalegre (ESS-IPP), o Instituto Politécnico de Beja (ESS-IPB), a Universidade do 

Algarve (ESSUAlg) e a Universidade dos Açores (ESS-UAc), especificamente as suas Escolas 

Superiores de Saúde. 

2. A NURSE'IN-UIESI é de natureza disciplinar, vocacionada para a produção e divulgação de 

investigação aplicada no domínio da Enfermagem, bem como para a prestação de serviços 

especializados. 

 

Artigo 2º Missão 

A NURSE'IN-UIESI tem por missão promover, desenvolver e divulgar o conhecimento científico 

de Enfermagem, através de atividades de investigação, formação avançada e assessoria técnica 

- pretende afirmar-se como uma referência, reconhecida pela produção e disseminação de 

conhecimento de Enfermagem.  

 

Artigo 3º - Objetivos 

A NURSE'IN-UIESI orienta a sua atividade para:  

a) Desenvolver atividades de investigação no domínio científico de Enfermagem, favorecendo 

áreas temáticas que constituam ganhos em Saúde e em Enfermagem para as populações; 

b) Contribuir para a inovação dos cuidados, da investigação e do ensino de Enfermagem às 

populações, privilegiando a articulação com entidades prestadoras de cuidados no âmbito de 

atividade clínica; 

c) Estabelecer parcerias com instituições de prestação de cuidados de saúde e de ensino ou 

outras instituições interessadas no desenvolvimento do conhecimento de Enfermagem, 

nacionais e internacionais, visando a criação de redes de investigação alargadas e o 

desenvolvimento da formação avançada; 
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d) Participar e promover em redes e projetos de investigação, a nível nacional e internacional, 

no âmbito da formação avançada e da atividade clínica; 

e) Divulgar a investigação desenvolvida, nomeadamente através da organização de seminários, 

conferências e outros eventos, ações de formação e publicações; 

f) Prestar serviços de consultadoria e assessoria, que correspondam ao âmbito de investigação 

da NURSE'IN-UIESI. 

 

Artigo 4º Denominação internacional 

A denominação internacional é «NURSE'IN - Nursing Research Unit for South and Islands» 

(NURSE'IN- UIESI). 

 

 

CAPÍTULO II - Estrutura e organização 

 

Artigo 5º Membros 

1. A NURSE'IN-UIESI é constituída por investigadores que estejam envolvidos em projetos de 

investigação que decorram no âmbito da Unidade. 

2. Os membros podem ser integrados ou colaboradores. 

3. Definem-se dois tipos de membros integrados na condição semelhante de terem uma 

percentagem de tempo dedicada a atividades de investigação igual ou superior a 20%: 

3.1. Doutorados integrados: 

a) os professores e investigadores das cinco IES, com o grau de doutor ou o título de agregado;  

b) professores e investigadores de outras IES ou de Instituições do Sistema Científico Nacional 

(ISCN), com o grau de doutor ou o título de agregado;  

c) doutorados com contrato ou vínculo com uma instituição portuguesa; 

3.2 Não doutorados integrados:  

a) professores e investigadores das cinco IES, com o grau de mestre ou o título de especialista; 

b) professores e investigadores das cinco IES, em processo de doutoramento; 

c) estudantes de formação avançada orientados por membros da NURSE'IN-UIESI. 

4. Podem ser colaboradores: 

a) Professores e investigadores, com o grau de doutor ou título de especialista; 

b) Professores e investigadores que sejam integrados noutra unidade/centro de investigação; 

c) Investigadores vinculados à NURSE'IN-UIESI no âmbito de projetos de investigação ou da 

formação pós-graduada, pelo período de vigência desses projetos ou formação; 

d) Estudantes inscritos em cursos das cinco IES ou antigos estudantes, quando colaboradores 

em projetos desenvolvidos pela NURSE'IN-UIESI; 

e) Membros de organizações da comunidade com as quais a NURSE'IN-UIESI desenvolva 

atividade/projetos; 

f) Representantes de organizações da comunidade com as quais a NURSE'IN-UIESI desenvolva 

atividade/projetos. 

5. A admissão de membros integrados é realizada mediante requerimento do interessado ou por 

proposta fundamentada de um membro doutorado integrado. 

6. Cada membro tem obrigatoriamente de se inserir num projeto ou num dos grupos de 

investigação da NURSE'IN-UIESI. 



3 
 

7. Os membros da NURSE'IN-UIESI têm direito a: 

a) Participar nas atividades de investigação; 

b) Propor projetos, atividades, que contribuam para o desenvolvimento da NURSE'IN-UIESI; 

c) Usufruir, de forma preferencial, dos recursos, de acordo com o definido no Regulamento 

de Funcionamento. 

8. Os membros da NURSE'IN-UIESI têm o dever de: 

a) Contribuir diligentemente para a realização dos objetivos e atividades; 

b) Exercer as funções para as quais forem nomeados. 

9. A qualidade de membro da NURSE'IN-UIESI perde-se por: 

a) Solicitação do interessado dirigida ao/à Coordenador/a; 

b) Deliberação de pelo menos 2/3 dos membros do Conselho Científico, com base no 

incumprimento dos objetivos e/ou critérios da NURSE'IN-UIESI. 

 

Artigo 6º Estrutura 

A estrutura orgânica da NURSE'IN-UIESI tem o Conselho Científico, a Comissão Coordenadora e 

o/a Coordenador/a. 

 

Artigo 7º Conselho Científico  

1. O Conselho Científico é constituído por todos os membros doutorados integrados da 

NURSE'IN-UIESI. 

2. O Conselho Científico tem as seguintes competências: 

a) Eleger o/a Coordenador/a, de entre os seus membros integrados; 

b) Eleger o secretário; 

c) Criar e aprovar o Regulamento para a eleição do/a Coordenador/a;  

d) Definir os critérios de admissão de membros; 

e) Aprovar a admissão de membros; 

f) Deliberar sobre a exoneração dos membros da NURSE'IN-UIESI; 

g) Promover as atividades da NURSE'IN-UIESI;  

h) Participar ativamente nas atividades da NURSE'IN-UIESI; 

i) Coadjuvar a Comissão Coordenadora na elaboração do plano e do relatório de atividades, 

na tomada de decisões e no desenvolvimento de atividades; 

j) Deliberação sobre as propostas/pareceres da Comissão Externa de Acompanhamento; 

k) Aprovar os planos e orçamento; 

l) Aprovar os relatórios de atividades e de execução financeira; 

m) Aprovar a constituição e extinção de Grupos de Investigação; 

n) Pronunciar-se sobre a nomeação e exoneração dos/as Responsáveis dos Grupos de 

Investigação; 

o) Pronunciar-se sobre a celebração de protocolos de cooperação ou convénios com 

instituições congéneres; 

p) Deliberar sobre matérias que lhe sejam submetidas pelo/a Coordenador/a e pelos 

membros do Conselho Científico; 

q)  Propor alterações ao presente Regulamento; 

r) Propor a reestruturação ou a dissolução da NURSE'IN-UIESI. 
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Artigo 8º Funcionamento do Conselho Científico  

1. O Conselho Científico reúne ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre 

que for convocado pelo/a Coordenador/a ou a pedido de, pelo menos, um terço dos seus 

membros. 

2. O Conselho Científico delibera quando estiver presente a maioria dos membros, sendo as 

respetivas deliberações tomadas pela maioria absoluta dos membros presentes, salvo no 

caso previsto na alínea o) do nº 1 do artigo anterior, em que é exigida maioria qualificada de 

dois terços dos membros em efetividade de funções. 

3. Salvo disposição legal em contrário, as deliberações são tomadas por votação nominal, 

dispondo o/a Coordenador/a de voto de qualidade em caso de empate. 

4. As reuniões podem ocorrer presencialmente e/ou por videoconferência. 

5. De cada reunião é lavrada ata, contendo as deliberações e um resumo dos assuntos tratados. 

6. As convocatórias são efetuadas por correio eletrónico, com uma antecedência mínima de 

cinco dias úteis, no caso das reuniões ordinárias, e de dois dias úteis, no caso das reuniões 

extraordinárias, contendo a ordem de trabalhos, o local, o dia e hora da realização da reunião. 

7. A ordem de trabalhos das reuniões é fixada pelo/a Coordenador/a, devendo este/a 

considerar a admissão de propostas de agendamento feitas até três dias antes da data da 

reunião ordinária. 

8. O funcionamento do Conselho Científico será objeto de regulamento próprio. 

 

Artigo 9º A Comissão Coordenadora 

1. A Comissão Coordenadora é constituída pelo/a Coordenador/a e por um membro doutorado 

integrado de cada uma das IES, num total de cinco investigadores. 

2. A Comissão Coordenadora inclui, como associados, um doutorado de cada Escola com 

estatuto de colaboradora [Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus, Universidade 

de Évora; Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, Instituto Politécnico de Castelo Branco e 

Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira].  

3. O mandato da Comissão Coordenadora é coincidente com o mandato do/a Coordenador/a. 

4. Compete à Comissão Coordenadora: 

a) Elaborar os planos anuais de atividades e submetê-los à apreciação e aprovação do 

Conselho Científico; 

b) Elaborar os relatórios anuais de atividades e submete-los à apreciação e aprovação do 

Conselho Científico; 

c) Elaborar o orçamento anual e submete-lo à apreciação e aprovação do Conselho 

Científico; 

d) Elaborar o relatório anual de execução financeira e submete-lo à apreciação e aprovação 

do Conselho Científico; 

e) Deliberar sobre propostas que lhe sejam submetidas pelos/as investigadores/as 

responsáveis de projetos; 

f) Apresentar propostas de alteração ao presente Regulamento, ao Conselho Científico; 

g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que lhe sejam presentes pelo/a Coordenador/a. 

 

Artigo 10º Funcionamento da Comissão Coordenadora 

1. A Comissão Coordenadora reúne ordinariamente por trimestre. 
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2.  A Comissão Coordenadora reúne extraordinariamente sempre que o/a Coordenador/a a 

convocar ou por solicitação de três dos membros do Conselho Científico. 

3.  As reuniões podem ocorrer presencialmente e/ou por videoconferência. 

4. As deliberações da Comissão Coordenadora são tomadas por maioria dos votos dos membros 

presentes. 

5. De cada reunião é lavrada ata, contendo as deliberações e um resumo dos assuntos tratados. 

6. O funcionamento da Comissão Coordenadora será objeto de regulamento próprio.  

 

Artigo 11º O/A Coordenador/a da Unidade 

1. O/A Coordenador/a é eleito/a pelo Conselho Científico e de entre os seus membros 

integrados, cumprindo o Regulamento próprio a criar e a aprovar pelo Conselho Científico. 

2. O mandato do/a Coordenador/a é de três anos, renovável uma vez, por igual período. 

3. O/A Coordenador/a pode escolher designar um/a co-coordenador/a.  

4. Compete ao/à Coordenador/a: 

a) Representar a NURSE'IN-UIESI; 

b) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho Científico; 

c) Presidir, com voto de qualidade, às reuniões do Conselho Científico; 

d) Assegurar a gestão dos meios humanos e materiais; 

e) Dinamizar as atividades da NURSE'IN-UIESI; 

f) Assegurar o cumprimento das leis e Regulamentos aplicáveis às atividades da NURSE'IN-

UIESI; 

g) Promover o intercâmbio com unidades/centros congéneres; 

h) Nomear e exonerar os/as Responsáveis dos Grupos de Investigação por proposta dos 

mesmos;  

i) Ratificar as decisões do Conselho Científico sobre a integração de novos membros; 

j) Exercer as demais funções previstas na lei e neste Regulamento. 

 

 

CAPÍTULO III - Organização das Atividades, Administração e Recursos 

 

Artigo 15º Organização das Atividades 

1. A NURSE'IN-UIESI organiza-se em grupos de investigação (GI). 

2. A constituição de GI resulta da iniciativa dos membros do Conselho Científico, a quem cabe a 

sua apreciação e aprovação. 

 

Artigo 13º Grupos de Investigação 

1. A NURSE'IN-UIESI sistematiza a sua investigação em grupos de investigação, cada um 

agrupando investigadores com interesses científicos afins, constituindo um deles o 

Investigador Responsável. 

2. A materialização do trabalho dos grupos evidencia-se na proposta e submissão de projetos. 

 

Artigo 14º Enquadramento Administrativo e Recursos 

1. Os recursos da NURSE'IN-UIESI são os seguintes: 

a) Receitas provenientes dos projetos de investigação angariados; 



6 
 

b) Receitas provenientes da prestação de serviços especializados realizados; 

c) Dotações orçamentais colocadas à sua disposição; 

d) Instalações e equipamentos necessários ao funcionamento. 

2. Os órgãos da NURSE'IN-UIESI comprometem-se a observar as regras de realização de 

despesas e angariação de receitas, previstas na lei e nos Regulamentos das IES. 

3. No seu funcionamento, a NURSE'IN-UIESI é apoiada pela Unidade de Apoio à Inovação, I&D e 

Empreendedorismo (UAIIDE-IPS) e pela Divisão Financeira, de Aprovisionamento e 

Património (DFAP-IPS), designadamente na elaboração de candidaturas, execução 

orçamental e patrimonial e controlo financeiro dos projetos angariados. 

 

CAPÍTULO IV - Disposições Finais e Transitórias 

 

Artigo 15º Disposições Gerais 

1. Constituem parte integrante deste Regulamento todas as propostas de carácter 

regulamentar aprovadas pelo Conselho Científico; 

2. Os casos omissos e as dúvidas na aplicação do presente Regulamento serão resolvidos pelo 

Conselho Científico, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais em vigor. 

 

Artigo 16º Revisão e Alteração do Regulamento 

1. O presente Regulamento pode ser revisto: 

a) Anualmente, após a data da sua publicação ou da respetiva revisão; 

b) Em qualquer momento, por proposta da Comissão Coordenadora ou por decisão de dois 

terços dos membros do Conselho Científico em exercício efetivo de funções. 

2.  A proposta de revisão e alteração do Regulamento carece de aprovação pela maioria dos 

membros do Conselho Científico em exercício efetivo de funções. 

 

Artigo 17º Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua aprovação. 

 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Científico, 18 janeiro 2021. 


