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Horas de Contacto 

Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL)  

Trabalho de Campo (TC) 340 

Seminários (S)  

Orientação Tutorial (OT)  

Avaliação (A) 10 

Outra (O)  

Total 350 

 

      TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE: 385 

Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Opção 

Área Científica: Medicina 

Regente: Pedro Castelo Branco 

Código Unid. Curricular 15371041 ECTS: 14 

 



Objectivos Pedagógicos 

Com a UC Opção pretende-se que os estudantes, ao entrar em contacto com uma realidade 

da assistência médica, preferencialmente fora da Região do Algarve e sempre que possível 

em sistemas de saúde no estrangeiro, alarguem a sua experiência da prática clínica, 

permitindo adquirir e implementar boas práticas. 

 

Conteúdos Programáticos 

A Unidade Curricular (UC) Opção do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do 

Algarve (MIM-UAlg) ocorre no 4º Ano do Curso e tem a duração de 8 semanas. Este período 

decorre entre Abril e Maio de cada ano. 

Durante este período, os Estudantes terão a oportunidade de aprofundar um tema num local 

à sua escolha, desde que devidamente aprovado pela Direção do Curso. Os locais de Estágio 

podem ser escolhidos entre: 

 centros de referência clínica ou científica nacionais ou internacionais 

 regiões geográficas com características clínicas ou científicas de interesse (p. ex.: 

doenças tropicais)  

 regiões geográficas carenciadas (p. ex.: países sub-desenvolvidos)  

 países com sistemas de saúde distintos do Português 

 locais de interesse para um tema específico (p. ex.: medicina de catástrofe) 

A estrutura do estágio é intencionalmente deixada em aberto para permitir aos Estudantes a 

flexibilidade na escolha e desenho das atividades que irão desenvolver durante o período de 

8 semanas. Os Estudantes devem apresentar um projeto de Estágio à Direção do MIM-UAlg 

que terá de ser aprovado.  

 

Métodos de Ensino-Aprendizagem e Resultados Esperados 

Ensino tutorial, através do relacionamento entre aluno e tutor de 1:1, para fornecer a 

experiência prática da realidade clínica através do contacto em primeira mão com o dia-a-

dia da atividade de um dos locais de estágio descritos acima. 

 

Avaliação 

Modelo: Avaliação oral por júri/Avaliação de relatório final 

No final, os alunos terão de apresentar um relatório e uma apresentação oral, que serão 

submetidos a avaliação por um júri para determinar a nota final, segundo a ponderação 

30% (relatório final) e 70% (apresentação oral). 

São aplicáveis as seguintes penalizações: 

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

respectivas 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 

respectivo 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). 

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. 

 

Obs: Esta UC não é passível de prova de melhoria 

 

Bibliografia Básica 

Dada a variedade possível de estágios e contextos não é possível apontar uma bibliografia 

única. 

 


