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Curso/Ano: MEDICINA/ 4º ano Ano Lectivo: 2017/2018 

Regime: 

Obrigatório  
x 

Tipo: 

Anual 
x 

Optativo 
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Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Ciências Básicas e Clínicas 4 

Área Científica: Medicina 

Regente: Isabel Palmeirim 

Código Unid. Curricular 15371026 ECTS: 7 

 

Horas de Contacto 

Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL)  

Trabalho de Campo (TC)  

Seminários (S) 150 

Orientação Tutorial (OT)  

Avaliação (A) 9 

Outra (O)  

Total 159 

 

      TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE:  192 



 

 

Objectivos Pedagógicos 

Nesta Unidade Curricular (UC) pretende-se (a) que o estudante adquira de uma forma 

integrada os conhecimentos das ciências básicas e da patologia que servem de base à 

aprendizagem da medicina clínica; (b) que o estudante aprenda a metodologia do 

diagnóstico através da interpretação da anamnese, do exame físico e dos exames 

complementares; (c) que o estudante aprenda as bases da terapêutica médica e cirúrgica; 

(d) que o estudante adquira conhecimentos básicos da medicina na comunidade e da saúde 

pública; (e) que o estudante adquira hábitos de trabalho em equipa e competência na 

comunicação com doentes e colegas; e (f) que o estudante participe ativamente em debates 

sobre a ética da prática da medicina, consolidando assim o seu comportamento profissional. 

 

Conteúdos Programáticos 

Os temas dos seminários estão ajustados aos estágios hospitalares da UC Clínicas. Os 

Objetivos de Aprendizagem acompanharão os estágios que cada grupo tutorial estiver a 

executar. Para além disso, serão implementados seminários integradores de temas como 

Farmacologia, Ética, Radiologia e outros que forem considerados essenciais pela direção do 

curso em colaboração com o regente da UC. 

 

Métodos de Ensino-Aprendizagem  

Aproxima-se das tradicionais aulas teóricas em que são convidados especialistas dos casos 

clínicos em estudo que expõem as matérias e discutem com os alunos esses mesmos 

temas. 

 

Avaliação 

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

O modelo de avaliação pressupõe a frequência assídua às aulas (no mínimo a 75% das 

aulas) e compreende testes ao longo do ano letivo versando sobre toda a Medicina. Esses 

testes serão de escolha múltipla, realizados em colaboração com a Universidade de 

McMaster. A direção do MIM em conjunto com o regente da UC determinou para 2017.2018 

a realização de 3 testes.  

A aprovação a esta UC tem que obedecer à seguinte condição: 

i. Média final dos testes realizados em colaboração com McMaster superior ou igual a 

11.0 (arredondada às décimas) 

Obs: Esta disciplina não é passível de prova de melhoria 

 

 



Bibliografia Básica 

Bibliografia específica dos casos clínicos em estudo durante o ano lectivo representando por 

isso um conjunto vasto de materiais. Por essa razão não se irá indicar aqui bibliografia 

básica. 

 


