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Curso/Ano: MEDICINA/3º ano Ano Letivo: 2018/2019 

Regime: 

Obrigatório  
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Tipo: 

Anual 
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Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Módulos Escolha Estudante 1 

Área Científica: Medicina 

Regente: Raquel Andrade 

Código Unid. Curricular 15371031 ECTS: 8 

 

Horas de Contacto 

  Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL) 190 

Trabalho de Campo (TC)  

Seminários (S)  

Orientação Tutorial (OT)  

Avaliação (A) 4 

Outra (O)  

Total 194 

 

     TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE:   220 

 

 



 

Objetivos Pedagógicos 

O Módulo de Escolha do Estudante (MEE) é uma unidade curricular do Mestrado Integrado 

em Medicina (MIM) da Universidade do Algarve que tem como objetivos 1) incentivar os 

alunos de Medicina a participarem em atividades de investigação e 2) introduzir diversidade 

na formação académica dos alunos de Medicina.  

No decurso das semanas disponibilizadas para o efeito, o aluno é integrado a tempo inteiro 

numa equipa multidisciplinar de modo a: 

─ Compreender e aplicar o método científico à investigação clínica e laboratorial 

─ Desenvolver e aperfeiçoar o sentido de reflexão e análise crítica  

─ Compreender e desenvolver com maior profundidade um tema à sua escolha  

─ Desenvolver competências de expressão escrita, gráfica e oral 

─ Criar redes de contactos com clínicos e investigadores  

Existem dois tipos de Módulo de Escolha de Estudante 1 à disponibilidade do aluno de 

Medicina: 

• O MEE de Investigação Laboratorial tem como objetivo familiarizar o futuro médico 

com o processo de investigação em ciências básicas. Pretende-se objetivamente que o aluno 

elabore uma questão científica, aplique uma ou mais técnicas experimentais para responder 

a essa questão e faça uma análise detalhada dos resultados obtidos.  

• O MEE de Investigação Clínica permite familiarizar o futuro médico com o processo 

de investigação em ambiente clínico nos diversos níveis de cuidados. Este processo deverá 

ter início com a identificação de uma questão clínica relevante sobre a qual se desenrolará 

toda a pesquisa conducente a um estudo clínico. Entende-se como “estudo clínico” qualquer 

investigação de cariz clínico sustentado numa substancial quantidade de trabalho 

envolvendo aspetos como: observação, recolha de dados, diagnóstico ou intervenção 

terapêutica, num ou mais pacientes/sujeitos. Esta noção inclui mas não se limita aos ensaios 

clínicos no sentido estabelecido pela Diretiva da União Europeia (2001/20/EC). 

 

Conteúdos Programáticos 

Projetos autopropostos pelos alunos, sob supervisão de tutor de reconhecido mérito e 

sujeitos a aprovação prévia.  

 

Métodos de Ensino-Aprendizagem  

Desenvolvimento de um projeto durante 5 semanas consecutivas com orientação tutorizada 

individual. 

 

Avaliação 

1. COMPONENTES DE AVALIAÇÃO 



A. AVALIAÇÃO DO TUTOR - assenta no preenchimento de uma grelha de avaliação de 

atitudes e competências.  

B. AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO - O trabalho escrito é Individual e assumirá a 

forma de Relatório (formato WORD; mín 3000, máx 5000 palavras) ou Monografia (mín 

5000, máx 8000 palavras), no caso do MEE consistir na revisão Bibliográfica de um tema. 

C. AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO TRABALHO EM CONGRESSO - 

Todos os anos letivos haverá a realização de um Congresso – MEEting do MIM – onde os 

alunos apresentarão os seus trabalhos sob a forma de POSTER individual. O desempenho 

do aluno no MEEting do MIM será avaliado por um Júri.  

2. CLASSIFICAÇÃO FINAL 

A classificação final do MEE resultará da seguinte combinação de factores:  

Nota MEE1 = 0,6*(0,3*Tutor + 0,7*Trabalho escrito) + 0,4*Congresso. 

A aprovação requer uma nota mínima de 9,5 valores no Trabalho Escrito, avaliado por um 

júri, e no Poster. É ainda obrigatória a frequência de pelo menos 3/4 das actividades 

programadas. Na ausência de avaliação por parte do Tutor, será tomada como nota 

correspondente a nota atribuída ao Trabalho escrito.  

3. PENALIZAÇÕES 

Serão aplicadas as seguintes penalizações cumulativas: 

A. A entrega dos diversos elementos de avaliação terá de ser realizada até às 24:00h das 

respetivas datas limites. Caso haja incumprimento dos prazos estabelecidos para entrega 

dos elementos de avaliação, serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do 

respetivo elemento de avaliação por cada semana de atraso (n). Implicitamente, um minuto 

ou uma semana de atraso serão objecto da mesma sanção. 

B. Caso haja incumprimento dos limites de palavras estabelecidos para cada elemento de 

avaliação, serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento 

de avaliação por cada 500 palavras em excesso (n). Implicitamente, 1 ou 500 palavras serão 

objecto da mesma sanção. 

C. Caso haja incumprimento dos limites de tempo estabelecidos para cada elemento de 

avaliação (apresentações orais), serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota 

do respectivo elemento de avaliação por cada minuto em excesso (n). Implicitamente, 1 ou 

60 segundos de atraso serão objecto da mesma sanção. 

D. Caso haja incumprimento das regras de formatação/identificação incorrecta dos 

elementos de avaliação, estes não serão considerados entregues, cabendo ao aluno a 

responsabilidade por o ter feito em formato erróneo. 

 

Nota: Esta UC não é passível de prova de melhoria. 

 

Bibliografia Básica 



Cada tema escolhido pelos estudantes possui a sua bibliografia específica, representando, 

por isso, um conjunto vasto de materiais.  

 


