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Unidade Curricular de Clínica Médica e Cirúrgica I (7902,10904)
Os critérios de avaliação da Unidade Curricular obedecem aos critérios gerais de avaliação do Mestrado Integrado
em Medicina e foram elaborados após discussão dos mesmos com os alunos e seus representantes.
Esta UC é composta pelos seguintes blocos:
● Medicina Preventiva
● Nefrologia
● Urologia
● Hematologia
● Endocrinologia
● Cardiologia (inclui Cirurgia)
● Respiratório
● Digestivo (inclui Cirurgia)
● Ginecologia e Obstetrícia
● Competências Clínicas I
● Genética Clínica
Critérios de frequência:
a) Frequência assídua, com nº de faltas inferior ou igual ao indicado na tabela;
b) Obtenção de, pelo menos, 6,0 valores (numa escala de 0 a 20) na avaliação de conhecimentos de cada
Bloco.
Critérios de Aprovação (cumulativos):
a) Frequência;
b) Obtenção de, pelo menos, 43,0 pontos na avaliação de conhecimentos;
c) Obtenção de, pelo menos, 10 valores, após conversão à unidade de pontuação, na avaliação total do
Módulo (95 pontos).
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Peso em
pontos na
classificação
final

Bloco

Componente

Medicina
Preventiva
(1 semana)

Teste

2

Trabalho

1

Total
de
pontos
do
bloco

Peso
na
nota
final
(%)

Faltas
permitidas

1,5%

1
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Urologia
(2 semanas)

Teste

6

3,0%

1

Hematologia
(2 semanas)

Teste

6

3,0%

1

Nefrologia
(3 semanas)

Teste

9

4,5%

2

Endocrinologia
(3 semanas)

Teste

9

4,5%

2

Teste

12

Exames
Complementares
de Diagnóstico

Validação#

Respiratório
(4 semanas)

Teste

Digestivo
(5 semanas)

Cardiocirculatório
(4 semanas)

Ginecologia e
Obstetrícia
(5 semanas)

Genética Clínica
(1 semana)

12

6,0%

12

12

6,0%

2

Teste

15

15

7,5%

3

Teste

12

6,0%

2 nas
atividades
clínicas + 2
nas tutorias

15
Tutorias

3

1,5%

Teste

2

1,0%

Trabalho

1

0,5%

10

5,0%

2

1

História Clínica (1)
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Mini-Exames Clínicos (3)

15

7,5%

Avaliação Clínica Integrada (ACI)

50

25%

Competências Clínicas 1 (Lac 4)
Ver anexo

15

7,5%

Portefólio

20*

10%

Imagiologia

Validação de observação
de exames#
200 pontos

100%

0

19

Atitudes Profissionais
#

Só será atribuída nota na UC se for validada a observação dos exames que constam da lista.
*No 4º ano, o portefólio é apenas de submissão, sendo o conteúdo avaliado em ano posterior; os alunos que o
submetam dentro do prazo terão a totalidade da pontuação e a não submissão dentro do prazo estipulado implica
a atribuição de 50% da pontuação.
Nota 1: As componentes sombreadas a cinzento correspondem à avaliação de conhecimentos e totalizam 86
pontos.
Nota 2: As notas obtidas nas componentes que não são consideradas conhecimentos (não sombreadas a cinzento)
só serão somadas à nota quando o aluno obtiver 43,0 pontos na avaliação de conhecimentos.
Nota 3: Para efeito de contabilização de faltas considera-se que 1 falta corresponde a um período de manhã ou
tarde. No caso de Ginecologia/Obstetrícia a contabilização faz-se por atividade e, no caso das tutorias, por cada
tutoria individual.
Nota 4: Nos blocos clínicos, quando for ultrapassado o número de faltas, independentemente da sua justificação,
os alunos terão que repor as atividades a que faltaram.
Nota 5: Quando for ultrapassado o número de faltas em atividades não clínicas, independentemente da sua
justificação, a Comissão de Curso decidirá sobre a forma de compensar as atividades em falta.
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Atitudes Profissionais
CRITÉRIOS
o Assiste com pontualidade à atividades programadas
o Mantém uma atitude de responsabilidade em relação às atividades que lhe são propostas
o Participa ativamente em todas as atividades relacionadas com os objetivos de aprendizagem propostos
o Adota uma atitude de respeito e colaboração para com os seus tutores
o Adota uma atitude de respeito e colaboração com todos os profissionais de saúde
o Mantém uma atitude de colaboração, respeito e entre-ajuda para com os colegas
o Faz uso apropriado das instalações e do material do serviço
o Reconhece os limites das suas capacidades e funciona dentro deles, solicitando a ajuda e o apoio
necessários
o Mantém uma atitude humanística para com o doente (respeito e compreensão)
Classificação:
0: O aluno tem atitudes de acordo com expectável
-1: O aluno destaca-se pela negativa
1: O aluno destaca-se pela positiva
Esta informação será tida em conta pela Subcomissão de Curso na atribuição da nota final do Módulo. Só será usada
se tiver carácter discriminativo. A Subcomissão de Curso poderá decidir incluir como critério de atribuição da nota
de atitudes profissionais o número de faltas dadas às atividades programadas.
Exame Final:
O módulo de Clínica Médica e Cirúrgica I não tem exame final.
Melhoria de Nota na Avaliação de Conhecimentos:
São feitos, no final do ano, testes de recuperação da componente de conhecimentos onde os alunos têm
oportunidade de melhorar a nota obtida nos testes realizados no final das actividades dos Blocos, sendo considerada
para cálculo da nota final a melhor nota obtida. Não há número limite de blocos aos quais se pode fazer melhoria.
Cada bloco admite uma só melhoria.
As restantes componentes da avaliação não admitem melhoria de nota.
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Unidade Curricular de Cuidados de Saúde Primários II (10905)
Os critérios de avaliação da Unidade Curricular obedecem aos critérios gerais de avaliação do Mestrado Integrado
em Medicina e foram elaborados após discussão dos mesmos com os alunos e seus representantes.
Esta UC é composta pelos seguintes blocos:
●
●
●

Cuidados de Saúde Primários - Centros de Saúde
Curso de Nutrição e Atividade Física
Curso de Tabagismo

Critérios de Frequência:
a)

Obtenção de, pelo menos, 10,0 valores (numa escala de 0 a 20) na avaliação de conhecimentos do bloco
de Centros de Saúde
b) Obtenção de, pelo menos, 6,0 valores (numa escala de 0 a 20) na avaliação de conhecimentos dos blocos
de Nutrição e Atividade Física e Tabagismo;
c) Frequência assídua, com número de faltas igual ou inferior ao que está especificado na tabela abaixo.

Critérios de Aprovação (cumulativos):
a) Frequência
b) Obtenção de, pelo menos, 60 pontos na avaliação de conhecimentos;
c) Obtenção de, pelo menos, 10 valores, após conversão à unidade de pontuação, na avaliação total do
Módulo (95 pontos).

Bloco

Cuidados de Saúde
Primários – Centros de
Saúde
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Componente

Peso em pontos na
Classificação Final

Peso em % na
Classificação
Final

Teste

55

27,5%

Consulta estruturada

30

15,0%

Trabalho

20

10,0%

Teste 1

15

22,5%
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Faltas permitidas

1

0
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(às atividades
presenciais)

Teste 2

15

Casos Clínicos

15

Teste

10

2,5%

Workshop

10

2,5%

Avaliação Clínica Integrada (ACI)

30

17,5%

0

200 Pontos

100%

1

0
(ao workshop)

Atitudes Profissionais
Nota 1: As componentes sombreadas a cinzento correspondem à avaliação de conhecimentos e totalizam 120
pontos.
Nota 2: Para obter aprovação é necessário ter pelo menos 10,0 valores na avaliação de conhecimentos do bloco de
CSP-Centros de Saúde e 6,0 valores nos restantes blocos.
Nota 3: As notas obtidas na Consulta Estruturada, no Trabalho e na ACI só serão somadas à nota do Módulo
quando o aluno obtiver 60,0 pontos na avaliação de conhecimentos.
Nota 4: Para efeito de contabilização de faltas nas atividades clínicas considera-se que 1 falta corresponde a um
período de manhã ou tarde.
Atitudes Profissionais
CRITÉRIOS
o Assistir com pontualidade às atividades programadas.
o Ter uma atitude de responsabilidade em relação às atividades propostas.
o Participar ativamente em todas as atividades relacionadas com os objetivos de aprendizagem.
o Ter uma atitude de respeito e colaboração com os Tutores e com todos os Profissionais de Saúde.
o Ter uma atitude de colaboração, respeito e entreajuda para com os colegas.
o Usar apropriadamente as instalações e o material do Centro de Saúde.
o Agir dentro dos limites das suas capacidades, solicitando ajuda e apoio sempre que necessários
o Ter uma atitude humanística para com o Utente, respeitando-o e compreendendo-o
o Respeitar todos os direitos do Utente, em particular no que se refere à confidencialidade das informações
ou dados referentes aos seus problemas, crenças e atitudes.
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Classificação:
0: O aluno tem atitudes de acordo com expectável
-1: O aluno destaca-se pela negativa
1: O aluno destaca-se pela positiva
Esta informação será tida em conta pela Subcomissão de Curso na atribuição da nota final do Módulo. Só será usada
se tiver carácter discriminativo. A Subcomissão de Curso poderá decidir incluir como critério de atribuição da nota
de atitudes profissionais o número de faltas dadas às atividades programadas.
Exame Final:
O módulo de Cuidados de Saúde Primários II não tem exame final.

Melhoria de nota da avaliação de conhecimentos:
São feitos, no final do ano, testes de recuperação da componente de conhecimentos onde os alunos têm
oportunidade de melhorar a nota obtida nos testes realizados no final das atividades dos Blocos, sendo
considerada para cálculo da nota final a melhor nota obtida. Não há número limite de componentes de avaliação
de conhecimentos aos quais se pode fazer melhoria de nota. Cada componente admite uma só melhoria.
As restantes componentes da avaliação não admitem melhoria de nota.
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Unidade Curricular de Medicina Legal e Toxicologia (10906)
Os critérios de avaliação da Unidade Curricular obedecem aos critérios gerais de avaliação do Mestrado Integrado
em Medicina e foram elaborados após discussão dos mesmos com os alunos e seus representantes.
Esta UC não se divide em blocos.

Critérios de frequência:
a)

Frequência assídua, (nº max faltas = 2)

Critérios de Aprovação (Cumulativos):
a) Frequência;
b) Obtenção de, pelo menos, 90 pontos na avaliação de conhecimentos;
c) Obtenção de, pelo menos, 10 valores, após conversão à unidade de pontuação, na avaliação total do
Módulo (95 pontos).

Peso em pontos na
Classificação Final

Peso em % na
Classificação Final

Teste

180

90%

Avaliação Clínica
Integrada (ACI)

20

10%

200 Pontos

100%

Componente

Faltas permitidas

2

Nota 1: A componente sombreada a cinzento corresponde à avaliação de conhecimentos e totaliza 180 pontos.
Nota 2: A nota obtida na ACI só será somada à nota do Módulo quando o aluno obtiver 90,0 pontos na avaliação de
conhecimentos.
Exame Final:
O módulo de Medicina Legal e Toxicologia não tem exame final
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Melhoria de nota:
É feito, no final do ano, um exame de recuperação da componente de conhecimentos onde os alunos têm
oportunidade de melhorar a nota obtida no teste realizado, sendo considerada para cálculo da nota final a melhor
nota obtida.
A restante componente da avaliação não admite melhoria de nota.
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