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1. BOAS-VINDAS
Existe um risco real de se formarem técnicos de Medicina,
que consideram o doente apenas como o objeto de
intervenção mecanicista, e não médicos. Na UAlg
queremos formar homens e mulheres com elevado grau
O Mestrado Integrado de Medicina da Universidade do
Algarve (MIM-Ualg) foi criado em 2009, como resultado do de humanismo na sua relação profissional com os
doentes, atuando sempre com empatia e compaixão. Esse
compromisso assumido entre a UAlg e o Estado, de
objetivo iniciou-se com o processo de seleção de
introduzir novas metodologias pedagógicas no ensino
médico português. Surge assim um curso de Medicina em candidatos, conhecido de todos vós.
Neste momento, o MIM-UAlg conta com 184 estudantes
que a aprendizagem da Anatomia, Fisiologia,
(distribuídos pelos quatro anos do curso), 61 tutores de
Fisiopatologia, Farmacologia e as restantes disciplinas
Medicina Geral e Familiar (responsáveis pelos cerca de 95
básicas que povoam a Medicina é feito de uma forma
estudantes que frequentam neste momentos os dois
integrada, com o auxílio de casos clínicos
primeiros anos de formação) e mais de uma centena de
contextualizantes: uma experiência onde se fundem
tutores hospitalares distribuídos pelos Hospitais de Faro,
conhecimentos, aptidões e atitudes. Esta é uma
Portimão, Garcia de Orta, Litoral Alentejano, Setúbal e
metodologia de ensino com provas dadas, iniciada na
Évora.
universidade canadiana de McMaster e hoje estabelecida
Desde a sua criação, o MIM já foi sujeito a várias avaliações
em inúmeras universidades do mundo. Por outro lado, os
e os resultados não poderiam ser melhores: os avaliadores
progressos tecnológicos da medicina do último meio
têm sempre aprovado enfaticamente a continuação do
século aumentaram o risco de se perder de vista o
MIM-UALg, enaltecendo o perfil inovador da metodologia
contacto direto, pessoal e humano com os doentes.
adotada.
Aos nossos (já!) ex-MIMenses quero agradecer a sua
contribuição para os excelentes resultados alcançados.
Aos atuais e recém-integrados MIMenses, quero pedir o
esforço, a dedicação, e o espirito de equipa necessários
para que, conjuntamente com a equipa docente,
continuemos a fortalecer o MIM-UAlg.
Sejam muito bem-vindos ao Mestrado Integrado de
Medicina da UAlg !!!

2017

UMA NOVA EXPERIÊNCIA
DE ENSINO

BOM CURSO!!!!
Isabel Palmeirim
Diretora do curso de Medicina

CONHECIMENTOS,
APTIDÕES E ATITUDES
SEJAM MUITO BEM-VINDOS AO MIM!

2. O MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA

Nos termos da legislação em vigor sobre o ensino da
medicina, o Mestrado Integrado em Medicina, foi
aprovado pelo MCTES na sequência de uma avaliação por
uma equipa internacional de peritos (relatório final
disponível em www.medicina.ualg.pt).

CARACTERÍSTICAS DO CURSO

O curso foi registado pela Direção Geral do Ensino
Superior com o número R/B-Cr121/2009, publicado no
Diário da República, 2ª série- nº 73-15 de Abril de 2009 e
está acreditado pela agência A3ES (CEF/0910/28186),
conforme consta do relatório preliminar, disponível em
www.medicina.ualg.pt.

Ciclo de Estudos: 2º Ciclo

PLANO DE ESTUDOS

Diretora de Curso: Prof.ª Doutora Isabel Palmeirim
Designação: Curso de Mestrado Integrado em Medicina
(MIM)

Duração: 6 anos (vide item “Total de ECTS”)
Grau: Mestre
Total de ECTS: 360 (O curso será constituído por 6 anos de
60 ECTS cada, num total de 360 ECTS. Desses 6 anos, serão
ministrados na UAlg os 4 últimos anos (240 ECTS), sendo
creditados, por equivalência, os restantes 120 ECTS).

6 ANOS,
360 ECTS
UM PERCURSO DE ESFORÇO E DEDICAÇÃO
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UMA NOVA EXPERIÊNCIA
DE ENSINO

CALENDÁRIO ESCOLAR 2017/2018

EQUIPA DOCENTE

Tutores de Medicina Geral e Familiar

O Curso de Medicina tem uma equipa docente interdisciplinar com vasta experiência docente e médica, incluindo
experiência no método PBL (Problem Based Learning):
Professores de Carreira, Convidados e PBL

UMA EQUIPA
QUE TRABALHA CONTIGO
MELHOR RÁCIO TUTOR-ALUNO DO PAÍS

Para além dos docentes de Carreira, Convidados e de PBL, o DCBM conta com a colaboração de
vários especialistas, quer nacionais, quer estrangeiros, que partilham com os alunos toda a sua
experiência e know how, através da realização de seminários e acompanhamento hospitalar.

UMA EQUIPA
DISPOSTA A ENSINAR
ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS

FUNCIONAMENTO DO CURSO
O QUE É O PBL?
O curso de Medicina tem a denominação oficial de
Mestrado Integrado em Medicina. O curso tem a duração
de 4 anos (após, no mínimo, um primeiro ciclo de estudos
- licenciatura) e é orientado para estudantes graduados. O
seu programa é baseado em Problem Based Learning
(PBL) / Aprendizagem Baseada em Problemas e comporta
o ensino clínico desde o 1º ano. Embora a maior parte
destas características não seja inovadora por si só em
Portugal, dado que outras escolas médicas as aplicam, de
uma ou outra forma, a integração de todas elas no mesmo
curso de medicina torna o curso da UAlg único no nosso
país.

O PBL é o método responsável pela aprendizagem das
bases teóricas da medicina. Os elementos essenciais que
caracterizam um curso que utiliza o método PBL são:
• Não existem aulas teóricas organizadas numa estrutura de
disciplinas suportadas por um sistema de departamentos.
A aprendizagem das ciências básicas e clínicas é feito
exclusivamente por PBL com apoio de seminários.
• Dado ser um curso com uma forte componente prática, a
aprendizagem clínica começa logo no primeiro ano.
No processo de aprendizagem PBL, os estudantes são
confrontados com um problema (caso clínico), tendo que o
resolver. Para isso, partirão de informação que já têm ao
seu dispor e irão, à medida que avançam no caso,
identificando o que precisam de saber para chegar a uma
solução. O processo é iterativo, ou seja, ao adquirirem
novos conhecimentos e ao aplicá-los no problema em
questão, novas perguntas surgem o que obriga a regressar
à busca de informação e aquisição de conhecimentos
complementares. Este ciclo de identificação – estudo –
aplicação de conhecimentos continua até o problema ficar
resolvido.
Os casos que são analisados com este método constituem,
de facto, a coluna vertebral do plano curricular. Este é
completado com seminários dados por especialistas,
trabalho clínico nos hospitais e centros de saúde do
Algarve, e trabalho pessoal e de grupo dos estudantes.
É fundamental os estudantes perceberem que a essência
da sua formação depende deles próprios, do seu esforço e
autodisciplina para o estudo e do trabalho em equipa.
Assim, uma atitude proactiva, dinâmica, de colaboração e
um desejo de aprender intenso são, ao nosso ver, as chaves
para uma boa formação médica no contexto deste método.

AQUISIÇÃO
DE CONHECIMENTOS
ESTUDA ATRAVÉS DE UM MÉTODO INOVADOR

Semelhanças entre o curso da UAlg e os outros cursos de Medicina portugueses
•
O mesmo grau académico.
•
As mesmas saídas profissionais.
•
Os médicos formados pela UAlg estarão aptos para fazer o internato geral e o exame de acesso à
especialidade como qualquer outro médico formado por qualquer outra Faculdade de Medicina.
Como se processa a aprendizagem de anatomia
Muito embora o curso de medicina da UAlg não tenha uma disciplina de anatomia (ou fisiologia, ou histologia, etc.), a
aprendizagem de anatomia (ou fisiologia, ou histologia, etc.) continua a ser feito. O que difere é o método de aprender
esta matéria, que, em vez de ser ensinada numa disciplina independente, desligada das restantes áreas da medicina, é
aprendida de forma integrada com fisiologia, histologia, bioquímica, etc., durante o estudo de casos clínicos
estruturados de forma a abranger os diversos aspetos dessas matérias. Num caso clínico pode-se estudar apenas a
anatomia do olho (assim como a histologia, a fisiologia, etc.), no seguinte já se estudará a anatomia da cabeça ou do
tórax e assim por diante até abranger toda a anatomia, bioquímica, histologia, etc., normalmente ensinadas num curso
tradicional de medicina.
Como funciona o PBL
No PBL a responsabilidade da aprendizagem é transferida do professor para o estudante. O estudante deixa de ser um
elemento passivo, sentado numa sala a tomar notas durante a aula, para passar a ser o principal gerador de
conhecimento ao procurar ativamente a informação que necessita para resolver um determinado problema. A
aprendizagem é assim orientada pelos problemas que são apresentados ao estudante e que este tem de resolver
autonomamente. O papel do professor neste sistema passa a ser, fundamentalmente, o de um orientador do trabalho
dos estudantes.
O PBL é um sistema particularmente adequado a estudantes já licenciados por assentar fortemente na independência e
responsabilidade dos estudantes, na sua maturidade e capacidade de trabalho. É também um sistema em que o
trabalho de grupo, colaborativo, se reveste de enorme importância. Algumas das vantagens resultantes deste método
de aprendizagem são uma melhor preparação para a resolução de problemas reais, uma maior facilidade na busca de
informação, uma maior familiaridade com as fontes de informação, uma maior facilidade na aplicação do conhecimento
adquirido, maior retenção do conhecimento adquirido e, de um ponto de vista mais subjetivo, um processo de
aprendizagem mais estimulante e interessante.

COMO
FUNCIONA O PBL
A RESPONSABILIDADE DE APRENDIZAGEM É
TRANSFERIDA DO PROFESSOR PARA O ESTUDANTE
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Casos clínicos

Competências Práticas

O curso tem um pacote de casos clínicos que procura abranger todas as ciências básicas e clínicas normalmente
ensinadas num curso tradicional de medicina. Para a análise de cada problema/caso clínico os estudantes são divididos
em grupos de 8, coordenados por um tutor/facilitador. Portanto, existirão 4 grupos de trabalho que permanecerão
juntos durante um período de 11 a 12 casos, após o que a sua composição será alterada.

Laboratórios de Aptidões

A análise de um caso clínico dura uma semana e inicia-se com uma sessão de uma hora e meia, onde o tutor apresenta o
caso (uma pessoa com um conjunto de sintomas). Seguidamente, os estudantes fazem uma análise preliminar do caso,
apresentando hipóteses para explicar o que lhes foi apresentado; desta discussão preliminar surge um conjunto de
dúvidas/questões que precisam de ser respondidas para poderem confirmar as suas hipóteses. Estas dúvidas são então
estruturadas num conjunto de objetivos de aprendizagem que irão ser trabalhados pelos estudantes até à sessão
seguinte. Para atingirem os objetivos delineados na sessão inicial, os estudantes podem recorrer a todas as fontes de
informação que desejarem, desde livros de texto a bases de dados médicas online, a simuladores anatómicos e
informáticos, a investigadores, etc. A sessão seguinte, com duração de 3 horas, é onde a maior parte do trabalho se
desenrolará. Os estudantes, munidos com a informação que recolheram desde a primeira sessão desenvolvem um
diagnóstico, selecionando, das hipóteses preliminares, as que se adequam e melhor explicam o caso. Paralelamente, o
tutor vai fornecendo informação adicional (por exemplo, resultados de exames complementares) que, em conjunto com
os conhecimentos adquiridos pelos estudantes, vai permitir “resolver” o caso. Durante esta sessão novos objetivos de
aprendizagem surgirão e os estudantes regressam ao processo de busca de informação até à sessão seguinte. Na última
sessão, que dura uma hora e meia, analisam-se e resolvem-se as últimas questões e fecha-se o caso. O processo
repete-se para um novo caso. O intervalo entre as primeiras duas sessões é de dois dias e entre a segunda e terceira
sessão é de 3 dias, incluindo Sábado e Domingo.
Seminários
Os Seminários são o módulo do curso de Medicina da UAlg que mais se aproxima das tradicionais aulas teóricas.
Complementam a aquisição de conhecimentos do PBL. Para cada seminário será convidado um especialista em
determinada área que exporá e, mais importante ainda, discutirá com os estudantes um tema específico. Pretende-se
que os temas destes seminários estejam coordenados com os casos clínicos de PBL, de forma a que sirvam de
integração e expansão de conhecimentos adquiridos. Os seminários representam também uma oportunidade de os
estudantes resolverem dúvidas que surgiram durante o estudo do caso, fazendo perguntas a um especialista da área.
Os seminários de 6ª feira à tarde serão conduzidos principalmente por convidados de fora da região e poderão dirigir-se
aos 4 anos do curso e aos docentes.

APRENDIZAGEM
POR CASOS CLÍNICOS
ESTUDA ATRAVÉS DA PRÁTICA

Nestes laboratórios os estudantes terão a oportunidade de aprender e treinar manobras e técnicas em modelos físicos,
adquirir e aprofundar conhecimentos anatómicos em modelos físicos e informáticos e testar e aprofundar
conhecimentos teóricos em modelos informáticos. A título de exemplo, neste módulo poderão treinar a cateterização
de uma veia num simulador clínico ou estudar a regulação do sistema cardiovascular num simulador numérico. O
programa deste módulo está coordenado com os casos clínicos de PBL, servindo-lhes de complemento e apoio.

Atitudes e Comunicação
Clínicas
Na Unidade Curricular Clínicas os estudantes tomarão contacto com a realidade da prática médica ao acompanharem e
participarem na atividade clínica diária de médicos docentes. Este contacto ocorrerá durante os dois primeiros anos do
curso no contexto da medicina geral e familiar (MGF). Os estudantes passarão um dia inteiro, em cada semana, num
centro de saúde ou unidade de saúde familiar sob a orientação de um tutor, especialista em MGF, geralmente na relação
de 1:1. O objetivo é, gradualmente, introduzir os estudantes no método clínico, como a obtenção da história médica, o
exame físico, o receitar, a gestão do doente crónico, o seguimento da grávida, assim como a aprendizagem dos
princípios da ética clínica através da observação, seguida da discussão com o tutor. Inicialmente os estudantes
observarão consultas, depois ser-lhes-á dada a oportunidade de fazerem a história clínica dos doentes do dia em
adiantado, seguida da observação, no mesmo doente, da prática do tutor. No próximo passo, o tutor ouvirá um resumo
feito pelo estudante do que apurou na história clínica antes de continuar com a consulta de rotina de cada doente. O
plano terapêutico assim como a necessidade de exames complementares serão discutidos com o tutor para cada
doente com quem o estudante trabalhou. Numa fase do treino mais avançada, o estudante terá a oportunidade de fazer
a consulta completa sob a orientação do seu tutor.
Nos dois últimos anos far-se-á uma transição gradual da aprendizagem para o contexto hospitalar. Nos dois primeiros
anos os estudantes adquirem, de uma forma gradual, competências fundamentais como fazer a anamnese e o exame
físico do doente; nos 3º e 4º ano, no sistema hospitalar, os estudantes serão expostos a cenários clínicos específicos das
especialidades, como os problemas das urgências, dos cuidados intensivos, das cirurgias, da anatomia patológica, etc. O
objetivo é preparar os estudantes para o primeiro ano (comum) do internato hospitalar, através da aprendizagem dos
aspetos fundamentais das especialidades médicas e cirúrgicas.

APRENDER E TREINAR
MANOBRAS E TÉCNICAS EM
MODELOS
TOMAR CONTACTO COM A REALIDADE DA PRÁTICA
MÉDICA
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MÓDULO DE ESCOLHA DO ESTUDANTE

TUTORES

Em Janeiro, cada estudante terá a oportunidade de escolher um tema, de entre vários disponibilizados, ou sugerido pelo
próprio, para o qual irá realizar trabalho durante um período de cinco semanas. Este é o chamado Módulo de Escolha do
Estudante (MEE). Neste módulo orientado por um docente, o estudante poderá escolher desde um projeto laboratorial,
a trabalho de pesquisa clínica, trabalho de pesquisa bibliográfica ou trabalho de saúde pública. Haverá um total de 6
módulos ao longo dos 3 primeiros anos do curso, oferecendo amplas oportunidades de estudar aspetos da medicina
em profundidade, participar num projeto de investigação laboratorial e participar nos cuidados médicos na
comunidade. Cada módulo requererá um relatório final que será avaliado pelo docente orientador e por um docente do
DCBM.
No último ano, um bloco de 8 semanas constituirá o Bloco de Opção (BO). Este BO será passado fora da Região do
Algarve, preferencialmente em sistemas de saúde no estrangeiro. A escolha do local será feita pelos estudantes que, no
final, terão de apresentar um relatório.
Os relatórios dos MEE são avaliados pelo docente responsável e docente do DCBM. Esta avaliação ocorre uma vez por
ano. No último ano haverá uma avaliação dedicada ao relatório do bloco de opção.

Já foi dito que o método PBL comporta uma ativa e decisiva participação dos estudantes na sua formação
como médicos. Aqueles considerados como docentes, num curso convencional, são substituídos aqui por
orientadores, que ajudam os estudantes em todos os aspetos da sua formação.
Existirão basicamente 5 tipos de tutores no curso, a seguir descritos.

AVALIAÇÃO

Tutor PBL
Conhecido em inglês como “facilitator”, orienta a discussão e o trabalho dum caso específico de PBL para um
grupo de 8 alunos, ajudando-os no seu processo de autoaprendizagem. Este tutor, que pode ser um médico
ou um investigador de ciências básicas, encontra-se com os estudantes durante 3 horas, duas vezes por
semana. Todos os tutores de PBL receberam treino específico antes de iniciarem as suas funções.
Tutor MGF

A avaliação cumulativa será o resultado da combinação de avaliações dos conhecimentos teóricos, das competências
práticas, dos relatórios dos MEE, e do relatório do Bloco de Opção.
A avaliação dos conhecimentos teóricos tem o formato de Testes de Escolha Múltipla e, em cada ano, haverá seis provas.

Corresponde ao Médico Geral de Família que orienta o estudo e trabalho clínico dos estudantes quando estes
visitam Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiar duas vezes por semana ao longo do ano letivo. Todos
os tutores de MGF receberam treino específico e são orientadores qualificados do internato da especialidade
de MGF.

OSCE

Tutor Hospitalar

As competências práticas são avaliadas usando o formato OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Neste
formato os estudantes têm de passar por 12-16 “estações” em cada uma das quais se avalia uma determinada
competência. Cada estação tem a duração de 6 minutos durante os quais o estudante terá de ser capaz de realizar uma
tarefa específica. Pode ser pedido, por exemplo, que o estudante execute um ECG, ou faça uma cateterização, ou um
exame físico ao joelho, ou faça uma breve história ginecológica (a uma atriz), enquanto é avaliado por um observador. A
avaliação de competências práticas ocorrerá três vezes por ano, na última semana do ano letivo.

São os responsáveis pelos estágios efetuados pelos estudantes nos hospitais públicos do Algarve, localizados
em Faro e Portimão, ou em outros hospitais/instituições de prestação de cuidados de saúde fora da região
onde os estudantes possam fazer estágios clínicos.
Tutores Individuais
Corresponde ao tutor que cada estudante terá ao longo do curso. O papel deste tutor é orientar e apoiar o
estudante tanto em problemas académicos como em problemas pessoais. Este tutor é escolhido pelo
estudante no início do ano escolar, duma lista possível de tutores que o Departamento de Medicina
disponibiliza para este efeito.
Tutor Geral
O Tutor Geral, é o tutor a quem, quer os estudantes, quer os próprios tutores individuais podem recorrer
quando a escala e natureza do problema o justificar, nomeadamente de ordem institucional.

COMPETÊNCIAS
PRÁTICAS
FORMATO OSCE (OBJECTIVE STRUCTURED
CLINICAL EXAMINATION)
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SALAS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS E MEDICINA

Salas de aula

Órgãos

As aulas decorrerão no edifício do Departamento, situado no Edifício 2, do Campus de Gambelas, bem como no edifício
do Complexo Pedagógico, nas salas e anfiteatros afetos ao curso de Medicina.
Salas de apoio ao estudo
Para além dos espaços disponibilizados pelo Departamento, o Campus de Gambelas está dotado de uma Biblioteca
Central com salas de estudo e salas comuns, onde os alunos poderão reunir-se e estudar.
PROPINAS
Conforme estabelecido por Despacho RT.29/2016, de 23 de maio, o valor da propina para o ano letivo 2016/2017 foi
fixado em 969,83€, a ser liquidado em oito prestações, sendo a primeira paga com a matrícula ou com a inscrição, no
valor de 129,83€ e as seguintes no valor de 120,00€, nos meses de outubro, novembro, fevereiro, março, abril, maio e
junho.

São órgãos do DCBM:
- Presidente
- Comissão Científica
- Comissão Pedagógica
O Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, foi criado por Despacho Reitoral RT. 38/08, de 14 de
Agosto, e conforme despacho RT. 060/2015 de nomeação da Presidente.
DCBM:
Presidente
Isabel Palmeirim, Professora Doutora
Email: ipalmeirim@ualg.pt
Gabinete 2.61 Piso 2 ext. 7589

Investigação
No âmbito do Programa de Medicina Regenerativa, o DCBM conta com os equipamentos de investigação necessários,
bem como excelentes técnicos que operam com estas infraestruturas.
São as seguintes as unidades de investigação:
•
•
•
•
•

Cytometry Unit
Tissue Culture Unit
Cell Imaging Unit
Gene Expression Unit
Animal House

As principais áreas científicas do Programa de Medicina Regenerativa da UAlg, com elevado potencial e que já têm
alguma representação na universidade, são as seguintes:
•
•
•

COMISSÃO CIENTÍFICA:
Presidente
Álvaro Tavares, Professor Doutor
Email: aatavares@ualg.pt
Gabinete 2.64 Piso 2 ext. 7480
COMISSÃO PEDAGÓGICA:
Presidente
Inês Araújo, Professora Doutora
Email: imaraujo@ualg.pt
Gabinete 2.58 Piso 2 ext. 7534

Organogenesis and Stem Cell Biology;
Cancer Cell Biology;
Cell Therapy

Mais informações em www.medicina.ualg.pt
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CONTACTOS
SECRETARIADO
Tel: 289 800 900
Fax: 289 800 076
Email: medicina@ualg.pt
Morada: Universidade do Algarve, Departamento de
Ciências Biomédicas e Medicina
Edifício 2, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
URL: www.ualg.pt / Estrutura/ Departamento de Ciências
Biomédicas e Medicina

O Secretariado do curso de Medicina funciona de segunda
a sexta-feira, das 9h30 às 17h00, no gabinete 1.59, no Piso
1:
Ana Bela Brazuna, Assistente Técnico
Email: apirra@ualg.pt
Gabinete 1.59 Piso 1 ext. 7095
Gestão e manutenção de simuladores médicos e
modelos anatómicos, apoio técnico:
Ricardo Afonso, Técnico Superior
Email: rmafonso@ualg.pt
Gabinete 1.59 Piso 1 ext. 7864
Clara Pereira, Técnico Superior
Email: mcpereira@ualg.pt
Gabinete 1.59 Piso 1 ext. 301831
Serviços de apoio à direção do DCBM:

3. NÚCLEO DE ESTUDANTES DE MEDICINA
DA UAlg
Bem-vindos ao maior desafio das vossas vidas,
bem-vindos ao universo MIM!
É com a maior satisfação que a Direcção do Núcleo de
Estudantes de Medicina vos congratula pelo acesso ao
Mestrado Integrado em Medicina da UAlg.
O NEMed, estrutura associativa representativa dos alunos
do MIM-UAlg, através desta mensagem vem apresentar-se
aos novos alunos, procurando fornecer informações de
extrema utilidade para uma melhor integração e
otimização do início do vosso percurso académico.
Pretendemos ser um elemento de apoio e orientação, fora
da esfera formal, no sentido de corresponder às vossas
expectativas, prestando um serviço próximo e aglutinador.
O fomento do associativismo e os valores a ele ligados são
também nossos mandatários sociais, pelo que apelamos
desde já à vossa participação e integração nas nossas
atividades e estrutura, fazendo valer a vossa experiência
prévia ou motivação inicial.

O NEMed, estabelecido em 2010, neste mandato
propõe-se à realização de várias atividades de índole
social, científica e cultural, num esforço de fomento da sua
posição e do curso enquanto parceiros sociais de outras
estruturas da academia, sociedade civil e nacionais,
tendendo à visibilidade e implementação local e regional
do MIM, com benefício último dos nossos associados.
Dispomos de várias vias de comunicação com os alunos,
seja na nossa sede situada na sala 1.51 do DCBM, através
do nosso site ou rede social Facebook, mas sobretudo
através de um contacto direto e próximo. Assim, não
hesitem em visitar-nos.
Ricardo Albuquerque
(Presidente da Direção do NEMed-UAlg)

Célia Dias, Técnica Superior
Email: cmdias@ualg.pt
Gabinete 2.62 Piso 2 ext.7420
Conceição José, Técnico Superior
Email: cjose@ualg.pt
Gabinete 2.62 Piso 2 ext. 7094
Serviços de apoio financeiro:
Ana Luísa Santos, Técnico Superior
Email: alsantos@ualg.pt
Gabinete 2.68 Piso 2 ext. 7801
Serviços de recursos humanos:
Sofia Nunes, Técnico Superior
Email: snluz@ualg.pt
Gabinete 2.68 Piso 2 ext. 7273

AQUISIÇÃO
DE CONHECIMENTOS
ESTUDA ATRAVÉS DE UM MÉTODO INOVADOR

O MAIOR DESAFIO,
DAS VOSSAS VIDAS

4. INSTITUIÇÃO
A Universidade do Algarve, tal como existe neste
momento, resultou da união das duas instituições
previamente existentes: a Universidade do Algarve, criada
pela Lei n.º 11/79 de 28 de Março e o Instituto Politécnico
de Faro, criado pelo decreto-lei n.º 513-T/79, de 26 de
Dezembro.
Organização
A Universidade do Algarve estrutura-se em unidades
orgânicas, unidades de investigação e de
desenvolvimento, serviços e unidades funcionais:
Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC);
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT);
Escola Superior de Saúde (ESS);
Instituto Superior de Engenharia (ISE);
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT);
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS);
Faculdade de Economia (FE).

No sentido de assegurar um período de instalação ao
Curso de Medicina e de associar os domínios das Ciências
Biomédicas, foi criada uma unidade funcional, designada
por Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina
(DCBM)- através do Despacho RT. 38/08 - que desenvolve
a sua atividade na dependência da Reitoria e em estreita
cooperação com a Faculdade de Ciências e Tecnologia e
com a Escola Superior de Saúde.
Órgãos
De acordo com o art.º 19º dos Estatutos da Universidade,
os órgãos da Universidade são os seguintes:
Conselho Geral – Presidido pelo Prof. Doutor Luis
Magalhães
Reitor - Prof. Doutor António Branco
Conselho de Gestão - Presidido pelo Reitor
Senado Académico - Presidido pelo Reitor
Conselho Económico e Social (órgão consultivo) Presidido pelo Reitor
Equipa Reitoral
Reitor: Professor Doutor António Branco
Vice-Reitora: Professora Doutora Ana de Freitas
Vice-Reitor: Professor Doutor Paulo Águas
Vice-Reitor: Professor Doutor Pedro Ferré
Pró-Reitora: Prof.ª Doutora Gabriela Schutz
Pró-Reitora: Prof.ª Doutora Manuela David

5. LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI

A Universidade do Algarve possui quatro Campi”:

2. Campus da Penha
Estrada da Penha
8000 Faro

1. Campus de Gambelas - 8005-139 Faro
Na zona envolvente ao Campus, existem restaurantes e cafés, papelarias com serviço de fotocópias, lavandaria,
agência bancária, telefones públicos, cabeleireiro, etc.
Vizinha ao Campus existe a área do Pontal, que pertence ao Parque Natural da Ria Formosa. Um lugar ideal para
prática desportiva, caminhadas, passeios de bicicleta, observação de avifauna e habitats ecológicos. O DCBM encoraja
os estudantes a considerarem a prática desportiva como um complemento necessário na formação.
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO (Campus de Gambelas)
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4 CAMPI,
UMA UNIVERSIDADE
SEJAM MUITO BEM-VINDOS À UAlg!

www.ualg.pt

LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI
4. Campus de Portimão
Largo Eng.º Sárreo Prado
8005 Portimão
3. Campus da Saúde
Av. Dr. Adelino da Palma Carlos
8000-510 FARO

No Campus de Portimão funcionam cursos da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT)
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO (Campus de Portimão)

No Campus da Saúde funciona a Escola Superior de Saúde (ESS)
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO (Campus da Saúde)

2017

UMA NOVA EXPERIÊNCIA
DE ENSINO

www.ualg.pt

6. SERVIÇOS E ATIVIDADES ÚTEIS

BIBLIOTECAS

REDE SEM FIOS

A Universidade do Algarve dispõe de cinco unidades documentais cuja missão é adquirir, tratar, sistematizar e
disponibilizar recursos bibliográficos e documentos em diversos suportes.

Para aceder à rede sem fios deverá possuir uma conta de utilizador e palavra passe, ao contrário das redes sem fios de
livre acesso que existem em locais públicos. Para facilitar a mobilidade de utilizadores das instituições de ensino
superior a nível nacional, todas as redes sem fios do projeto estão interligadas hierarquicamente, para permitir que
qualquer utilizador (independentemente da instituição a que pertence) possa utilizar a rede sem fios de uma outra
instituição quando a esta se deslocar. Para configurar a sua ligação, consulte: http://wireless.ualg.pt/
ENDEREÇO ELECTRÓNICO OFICIAL
A todos os estudantes é atribuído um endereço de email oficial, requerido aquando do ato da matrícula nos Serviços
Académicos. Toda a comunicação oficial da Instituição será enviada para o mesmo.
SERVIÇOS FORNECIDOS PELA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA
A Associação Académica disponibiliza para toda a comunidade universitária inúmeros serviços que apenas pretendem
criar mais e melhores condições para todos os que diariamente deles usufruem. A gestão corrente destes serviços está
organizada por departamentos, sendo orientados por coordenadores e/ou supervisores.
Mais informações estão disponíveis através dos seguintes contactos:
- Delegação de Gambelas:
Tlf: 289 818 606
Site: www.aaualg.pt
E-mail: geral@aaualg.pt
ACTIVIDADES CULTURAIS
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São 5 as tunas académicas:
•
Versus Tuna- Tuna académica da UAlg
•
Feminis Ferventis- Tuna feminina da UAlg
•
Real Tuna Infantina- Tuna mista da UAlg
•
Tuna Bebes- Tuna mista do Campus de Portimão
•
Engatatunus- Tuna masculina do Campus de Portimão
O Sin-Cera (Grupo de Teatro da Universidade do Algarve) tem cerca de 25 anos de atividade, durante os quais encenou
inúmeras representações teatrais, promoveu encontros e organizou cursos de teatro.

A Universidade do Algarve possibilita ainda, através da sua rede informática, o acesso à B-on (Biblioteca
do Conhecimento on-line). O acesso à B-on está disponível a partir de todos os computadores da rede,
sendo o reconhecimento e controlo de acessos efetuados por IP.
É possível aceder ao portal B-on através da página das bibliotecas da UAlg (www.bib.ualg.pt) ou
diretamente em www.b-on.pt.

www.ualg.pt

7. ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS
BOLSAS DE ESTUDO E ALOJAMENTO (AÇÃO SOCIAL)
Os Serviços de Ação Social (SAS) são um organismo de
apoio aos estudantes que frequentam a Universidade do
Algarve, com a finalidade de promover a política de Ação
Social Escolar no âmbito do Ensino Superior, tendo como
objetivo a concessão de auxílios económicos, bem como a
prestação de outros serviços. No âmbito da concessão de
auxílios económicos, compete aos SAS a concessão de
bolsas de estudo; no âmbito da prestação de serviços, os
SAS dispõem de residências, cantinas, bares e serviços
médicos.

As candidaturas a Bolsa de Estudo e Alojamento
Universitário dos Serviços de Ação Social da UAlg passaram
a realizar-se através da plataforma informática da Direção
Geral do Ensino Superior.
Na sede ou pela internet, os interessados poderão
submeter a sua candidatura a benefícios sociais. A análise
dos processos dos candidatos, bem como toda a sua
tramitação até à atribuição dos benefícios sociais, são feitas
de acordo com a lei em vigor.
Os Serviços de Ação Social da UAlg dispõem de residências
universitárias masculinas e femininas, 9 delas em Faro e
uma em Portimão. A candidatura às residências é feita
antes do fim do ano letivo, em período fixado pelos SAS.
• Residência Feminina do Campus da Penha
Quinta da Penha
8005-139 Faro
Tel: 289 805519
• Residência da Carreira do Tiro
Praceta Salgueiro Maia Bloco D (1ºD e 10ºA)
8000-173 Faro
Tel: 1ºD - 289 806697
10ºA - 289 801188
• Residência Masculina de Berlim
Rua de Berlim, nº 79
8000-278 Faro
Tel: 289 801290
• Residência Feminina do Albacor
Rua Brites de Almeida, nº 25
8000-234 Faro
Tel: 289 807507
• Residência Feminina do Ferragial
Urbanização do Ferragial, Lote 16
8000-544 Faro
• Residência Masculina do Ferragial
Urbanização do Ferragial, Lote 17
8000-544 Faro
Tel: 289 821394

• Residência Feminina do Oásis
Edifício Oásis, Estrada Nacional 125 (7º- 9º- 11º- 13º- A)
8005-770 Faro
Tel: 7º A - 289 807262
9º A - 289 807263
10º A - 289 807267
13º A - 289 807269
• Residência Masculina de Montebranco
Rua das Violetas,Lote O, Gambelas
8005-200 Faro
Tel: 289 817095
• Residência de Montebranco
Rua das Hortências, Lote E, Gambelas
8005-194 Faro
Tel: 289 815973
• Residência Feminina / Masculina de Portimão
Urbanização de S. Sebastião, Lote 1, 1ºB Sul, 2ºB Sul, 4ªA
Poente, 9ªA Poente
8500-766 Portimão
Serviços de Ação Social
Administrador: Dr. António Cabecinha
Campus da Penha, Faro
Tel.: 289 895 959
Fax: 289 818 780
URL: http://www.ualg.pt/Estrutura/Serviços/Ação Social

ALIMENTAÇÃO (ACÇÃO SOCIAL)
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Os Serviços de Ação Social (SAS) dispõem presentemente De segunda a sexta-feira:
Almoço: das 12:00 às 14:00
dos seguintes refeitórios e bares:
Jantar: das 18:15 às 20:15
Sábado:
Almoço: das 12:00 às 14:00, só na cantina do Campus da
Penha
SERVIÇOS MÉDICOS (AÇÃO SOCIAL)
Os serviços de apoio médico destinam-se ao atendimento
da comunidade académica da UAlg, facultando consultas
de:
• Clínica Geral
• Psicologia
Os serviços médicos realizam mensalmente rastreios de
HIV, promovem a prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis e participam em projetos europeus de
prevenção às dependências.
Estes serviços são prestados na Urbanização do Ferragial,
Lote 17, r/c em Faro (junto à PSP) e o número de telefone
para marcação de consultas é 289 826 347.
CAPELANIA
Capelão: Padre César Chantre
Horário atendimento: terça-feira, das 15:00 às 17:00
Localização: Sala C2- pavilhões de alvenaria- Campus de
Gambelas
Tlm: 919 856 665/E-mail: capelania@ualg.pt

8. CONTACTOS ÚTEIS

