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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho centra-se no estudo da Educação Médica, como área do 

conhecimento e como instrumento actualmente ao dispor das Escolas Médicas na sua 

missão da formação médica de qualidade, e pretende elaborar uma proposta de 

implementação de um Centro de Educação Médica no Instituto de Ciências Abel 

Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP). 

 Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a compreensão actual da 

Educação Médica, sobre o seu contributo para os desafios que hoje se põem às 

Escolas Médicas, bem como uma pesquisa sobre a caracterização dos Centros de 

Educação Médica, os seus objectivos, estruturação e funções.  

 Fez-se também um estudo comparativo dos Centros de Educação Médica 

existentes em Portugal, caracterizando a organização e funções, de modo a perceber 

as suas semelhanças e diferenças, bem como o modo como estão integrados nas 

Instituições de origem. 

 Foi feito um estudo da Educação Médica relativamente ao ICBAS-UP, 

incluindo as suas condicionantes internas e externas, para que se pudesse averiguar a 

importância da criação de um Centro de Educação Médica.  

 Por fim, foi elaborada uma proposta concreta sobre a implementação de um 

Centro de Educação Médica no ICBAS, tendo em conta a integração de todas as 

componentes abordadas e o contexto particular da Instituição. 

 

 

 

Palavras-chave: Educação Médica; Centro de Educação Médica; Projecto; ICBAS-

UP; Portugal 
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DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

 

 O presente trabalho de projecto partiu da ideia de se discutir a necessidade, o 

fundamento e os moldes de criação de um Centro de Educação Médica no Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto (ICBAS-UP). Nele se 

encerram várias problemáticas. Por um lado, interessava-nos perceber o contexto 

social, económico e educativo à volta do qual giram as preocupações na área da 

educação médica. Entendíamos que era relevante perceber a importância dada hoje à 

educação médica, em que medida e moldes a literatura científica recomenda a criação, 

numa Escola de Medicina, de uma estrutura especializada nesta área. Por outro, 

gostaríamos de saber qual a realidade das Escolas Médicas portuguesas relativamente 

à Educação Médica, designadamente a existência, nas suas estruturas orgânicas, de 

Centros de Educação Médica, o âmbito e objectivos dos mesmos. Numa terceira fase, 

propusemo-nos avaliar a situação do ICBAS-UP relativamente à área da educação 

médica, enquadrando esta avaliação nos ambientes interno e externo em que se insere 

hoje a Instituição, de modo a compreender a necessidade de uma aposta num CEM. 

Por último, desenhámos uma proposta de implementação de um CEM no ICBAS-UP, 

deixando algumas questões em aberto no que respeita a missão e os objectivos 

específicos a serem contemplados por parte dos responsáveis da Escola, no contexto 

do quadro organizacional das Instituições do Ensino Superior. 

 Assim, elaborámos este trabalho com o objectivo de encontrar respostas para 

estas quatro questões-chave: 

- Qual a importância dada hoje à Educação Médica, qual o seu papel na dinâmica da 

Escola Médica e de que modo a criação de um Centro de Educação Médica 

corresponderá à resposta às preocupações actuais? 

- Quais a missão, os objectivos e o modo de funcionamento das Unidades de 

Educação Médica existentes nas Escola Médicas portuguesas? 

- Qual o enquadramento actual do ICBAS-UP, no que concerne a sua missão e 

filosofia educativa, nas relações e influências externas do meio em que se insere? 

- Quais os aspectos-chave a considerar no planeamento e na implementação de uma 

proposta para um Centro de Educação Médica no ICBAS-UP? 
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 A escolha deste tema sustenta-se no interesse desenvolvido pela educação 

médica ao longo deste percurso académico de seis anos, à qual não é alheia a 

passagem por inúmeros Órgãos institucionais onde há um enquadramento desta área. 

Com este trabalho, pretendemos contribuir para uma reflexão séria e informada sobre 

a filosofia educativa do ICBAS-UP, abordando questões de ordem científica e técnica 

sobre um domínio que merece ser aprofundado e encarado como um ponto-chave no 

contributo desta Instituição para uma formação médica de qualidade em Portugal. 
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1. A EDUCAÇÃO MÉDICA 

 

 

 A Educação Médica, como área de conhecimento e de intervenção, tem vindo 

a ser alvo de crescente interesse em todo o mundo, ao longo dos últimos anos. As 

Escolas de Medicina têm demonstrado crescente interesse por este domínio e 

adoptado estratégias para a implementação de um Centro de Educação Médica 

(CEM)1 na sua organização.  

 

 

 1.1 Perspectiva histórica 

 

 A análise do processo de criação de CEMs no mundo permite-nos constatar 

que são diversos os objectivos que cada Universidade definiu para a sua 

implementação.  

 Os primeiros CEMs surgiram nos Estados Unidos da América – Case Western 

Reserve University, em 1958, University of Illinois, em 1959 e Medical College of 

Virgínia - cujo objectivo se centrava na investigação educacional. Ao longo de várias 

décadas assistiu-se ao desenvolvimento de vários centros, sendo que, em 2000, se 

contavam 61 Universidades americanas com uma estrutura deste tipo, onde se 

incluíam outros objectivos para além da investigação (Davis et al, 2005). No Canadá 

e Austrália, o surgimento destes centros esteve na base de iniciativas de inovação 

pedagógica e de melhoria do ensino (Regehr, 2001). Outros centros conceberam o seu 

trabalho com vista ao apoio administrativo (gestão de espaços de ensino, suporte 

audiovisual, etc) ou somente apoio ao currículo académico. 

 Na década de 70, assistiu-se à criação de vários centros um pouco por todo o 

mundo. A Universidade de Dundee e a Universidade de Maastricht foram as pioneiras 

na Europa - tendo-se preocupado sobretudo com o desenvolvimento pedagógico e 

investigação - enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) apoiou a criação 

destas estruturas em países como a Tailândia, Sri Lanka e Irão (Miller, 1980). O 

números de CEMs, desde então, crescendo gradualmente. Nos anos 80, verificou-se a 
                                                        
1 A designação de “Centro” ou “CEM” será utilizada, neste trabalho, como uma designação geral para 
uma estrutura vocacionada para a Educação Médica, sinónimo de várias designações institucionais, 
como Gabinete, Departamento ou Unidade.  
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criação de centros no Médio Oriente e na Suíça, enquanto que nos anos 90 surgiram 

várias estruturas em Inglaterra e no Extremo Oriente.  

 

 

 1.2 A necessidade de criação de um Centro de Educação Médica  

 

 A compreensão da importância da Educação Médica, sentida por muitos 

indivíduos, grupos e instituições da área da saúde, insere-se num contexto de 

mudança paradigmática da prestação de cuidados de saúde e da formação dos seus 

profissionais, em resposta a evoluções sociais, económicas e demográficas (Rosado 

Pinto, 2006). A equação de um sistema de saúde actual e eficaz não pode deixar de 

fora questões como a concepção holística do receptor de cuidados, a articulação de 

modelos de prestação de cuidados (medicinas de promoção, preventiva, curativa e de 

reabilitação), os constrangimentos financeiros, a consciencialização de direitos por 

parte da população, as implicações sociais das novas patologias, o aumento do tempo 

médio de vida, urbanização das populações, o nível de conhecimento do sistema de 

saúde por parte dos seus profissionais, as questões de bioética, saúde pública e saúde 

comunitária ou a explosão de novos conhecimentos e tecnologias (OMS, 2008). 

 A incorporação do estudo e desenvolvimento desta área na filosofia interna 

das Universidades/Escolas Médicas tem por base a demonstração de que todas estas 

mudanças externas implicam uma alteração na sua dinâmica interna. Ou seja, existe a 

compreensão de um problema externo que se reflecte numa necessidade interna de 

adaptação. E esta é operacionalizada através da reformulação e actualização contínua 

dos seus currículos, estratégias, funções, conteúdos e avaliações, tendo em vista a 

adaptação ao contexto externo e a preparação adequada e actualizada dos estudantes 

aos desafios que se lhes colocam (Steinert, 2000). Neste sentido, e no que respeita à 

Educação Médica, o reconhecimento da importância da actividade docente, a 

modernização das formas de ensino e a necessidade de formação pedagógica docente, 

bem como o desenvolvimento de instrumentos e estruturas de avaliação e supervisão 

curriculares, são atitudes fundamentais na implementação progressiva e sustentada de 

novos modelos curriculares (Rosado Pinto, 2006). Numa recolha de dados sobre 

CEMs ingleses, esta autora observou a integração frequente nas suas equipas de 

elementos de diferentes áreas da Educação, entre os quais especialistas em 
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desenvolvimento curricular (curriculum development officers) ou especialistas em 

formação de docentes (staff development facilitators).  

 A nível internacional existem vários organismos que se têm dedicado ao 

debate destas questões. Entre eles podemos referir o General Medical Council 

(GMC), a Association of American Medical Colleges (AAMC) ou a World 

Federation for Medical Education (WFME), que têm exprimido as suas preocupações 

e emitido, nalguns casos, recomendações acerca dos conteúdos, estrutura e 

organização dos planos de estudo na formação médica. Mas a reformulação dos 

paradigmas de formação tem sido debatida a um nível muito mais abrangente, 

sobretudo na Europa. O Processo de Bolonha, iniciado em 1999, vem de encontro a 

algumas recomendações já existentes para a área da medicina, chamando a atenção 

para o reconhecimento da necessária adaptação do processo de aprendizagem aos 

conceitos e perspectivas da sociedade moderna e aos meios tecnológicos disponíveis, 

que se reflecte na mudança das posturas educativas, na centralização do processo 

ensino/aprendizagem no aluno e na adopção de novos recursos (Decreto-Lei n.º 

42/2005) 

 É de referir, ainda, que tem vindo a ser cada vez mais debatido o tema do 

equilíbrio entre ensino e investigação no que respeita à missão das instituições de 

ensino superior. A sua coexistência constitui um elemento de tensão difícil de gerir. A 

valorização do científico em detrimento do pedagógico em termos de progressão na 

carreira docente, aliado à ideia de que à excelência científica corresponde 

necessariamente a qualidade pedagógica, tem levado à desvalorização da actividade 

docente (Dill, 2003; Cooke et al, 2006). Citando Rosado Pinto (2006), poderemos 

afirmar que “a docência no ensino superior não poderá ser mais um trabalho que se 

faz, mas sim uma profissão que se exerce de forma consciente, na medida em que está 

ancorada em conhecimento científico”. Desta discussão, surgiram conclusões sobre a 

importância da inter-relação entre ensino e investigação na Instituição do Ensino 

Superior (IES) (Brew, 2001) e a  necessidade de serem criados mecanismos e 

estruturas de apoio aos docentes, nomeadamente na área da pedagogia, apelidadas de 

Teaching Development Centers em Inglaterra (Biggs, 2003) ou lieu de pédagogie em 

França (Bireaud, 1990).  

 No caso das instituições de ensino médico devemos chamar a atenção para 

algumas especificidades, nomeadamente no que concerne a actividade assistencial do 

corpo docente. Shormair et al (1992) referem que, frequentemente, os médicos 
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escolhidos para docentes não são os mais motivados para o ensino, a aposta na 

pedagogia não é recompensada em termos de progressão na carreira, a falta de 

competência pedagógica diminui a motivação para a actividade docente e que o 

elevado número de alunos e de actividades não docentes prejudicam a qualidade 

formativa. As particularidades do ensino da medicina têm sido alvo atenção crescente. 

Têm-se realizado esforços no sentido de serem encontradas novas formas de integrar 

o ensino na actividade médica e de se valorizar as diferentes dimensões que compõem 

o docente médico – ensino, investigação, prática clínica e trabalho académico-

administrativo (Sherertz, 2000).  

 Em Portugal, a preocupação com as questões de educação médica teve 

expressão no trabalho desenvolvido através da Sociedade Portuguesa de Educação 

Médica, criada em 1967. As primeiras recomendações oficiais no sentido da urgência 

da actualização do contexto formativo e da criação de estruturas dedicadas à educação 

médica remontam a 1989, emitidas pela Comissão Interministerial de Revisão do 

Ensino Médico (composta por representantes dos Ministérios da Saúde e da 

Educação, das cinco Escolas Médicas existentes nessa época, da Ordem dos Médicos 

e das Associações de Estudantes de Medicina) (Rosado Pinto, 2006). Cinco anos mais 

tarde, o Grupo de Trabalho para a Revisão do Ensino Médico, criado com o intuito de 

concretizar em termos legais as propostas apresentadas pela Comissão, aludia no seu 

relatório à “constituição em cada Faculdade de um Departamento de Educação 

Médica, como órgão institucional de coordenação e de avaliação de programas, e de 

métodos de avaliação do ensino e da aprendizagem e que também promova a 

formação e a avaliação de formadores da Faculdade” (Relatório do GTREM, 1994). 

Posteriormente, tem-se verificado a existência de menções à criação destas estruturas 

nos relatórios das comissões de reforma ou de avaliação das diferentes Escolas, 

nomeadamente no ICBAS-UP (Relatório da Comissão de Avaliação Externa das 

Licenciaturas em Medicina, 2004). Esses relatórios têm demonstrado que a formação 

pedagógica dos docentes é uma falha comum a todas as Escolas Médicas portuguesas, 

para a qual se vêm despertando cada vez mais consciências.  

 Assim, assistimos hoje, por um lado, à necessidade de um domínio profundo e 

profissional das questões pedagógico-pedagógicas por parte dos formadores da área 

da saúde e, por outro, à tentativa de resposta a um conjunto de pressões, expectativas 

e mudanças na sociedade, na educação e na prestação de cuidados de saúde, que, 

segundo Davis et al (2005), podem ser expressas nos seguintes pontos: 



  13 

1. O aumento das expectativas da sociedade, proporcionado pelo crescimento 

exponencial de métodos de criação de conhecimento e de cuidados de saúde e pelo 

acesso à informação médica mais ou menos especializada (através dos media e da 

internet) acarreta uma maior exigência nos serviços prestados pelos profissionais de 

saúde. Por outro lado, as mudanças operadas nas políticas de saúde observadas em 

muitos países, nomeadamente em Portugal, e as suas consequências na prestação de 

cuidados de saúde,  têm impacto na Educação Médica. Neste sentido, um CEM 

poderá avaliar as implicações destas tendências para a educação do futuro médico e 

poderá também providenciar aconselhamento e avaliar a actuação da Escola Médica 

(Davis et al, 2005; WFME, 2007). 

2. As tendências sociais em relação ao aumento da responsabilização e rigor, 

lideradas por governos, organizações, agências de acreditação e media, têm conduzido 

à exigência do controlo da qualidade e ao estabelecimento de padrões mínimos na 

educação médica (Requisitos globais mínimos), encorajando o melhoramento dos 

currículos por parte das Escolas Médicas (Jonas et al, 1992; Towle, 1998; WFME, 

2007) no que concerne à qualificação docente, métodos de ensino/aprendizagem e 

avaliação. A crescente intenção da avaliação do processo educativo por parte de 

governos e sociedade resultará na generalização da auditoria pedagógica. A 

estandardização dos currículos médicos, com vista ao estabelecimento de critérios 

formativos de qualidade e à acreditação dos cursos e instituições de formação, tem 

sido um dos temas mais debatidos por organismos internacionais como a Association 

for Medical Education in Europe (AMEE) ou a World Federation for Medical 

Education (WFME) (Hamilton, 2000; Van Niekerk et al, 2003). Nesta perspectiva, 

um CEM deverá conter uma equipa de profissionais com conhecimento adequado 

para enquadrar estas iniciativas e facilitar as mudanças institucionais e curriculares 

que lhes dêem resposta.  

3. Os desenvolvimentos na área da Educação têm sido notáveis. A introdução de 

novas estratégias educacionais, o uso de novas tecnologias de ensino, o 

desenvolvimento de novos instrumentos de avaliação e a complexidade crescente do 

currículo académico conduziram à refutação de uma postura anteriormente vigente 

que assumia que as competências pedagógicas se aprendiam naturalmente (Davis et 

al, 2005; WFME, 2007). Desta, evoluiu-se para o reconhecimento da necessidade do 

conhecimento e treino especializado por parte do docente (Irby 1994; GMC, 2003). 

Os CEMs podem contribuir para um treino adequado, através da prestação de cursos, 
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que poderão variar de seminários sobre temas específicos, até programas académicos 

de 2º e 3º ciclos.   

4. Os objectivos e especialização da medicina têm evoluído a grande ritmo. Novos 

conhecimentos das áreas existentes, bem como a emergência de novas áreas, têm 

inundado os currículos académicos e demonstrado a necessidade de reavaliação dos 

resultados da formação médica (Harden et al, 1999), assim como a necessidade da 

aprendizagem ao longo da vida. Por outro lado, a orientação num sentido mais 

comunitário e a tentativa de afastamento de uma lógica exclusivamente hospitalar 

trazem para a discussão a necessidade de novos modelos formativos. Essa análise 

constante das necessidades, a identificação do currículo nuclear (core curriculum) e a 

disponibilização de cursos de educação contínua fazem parte do âmbito de actuação 

dos CEMs.  

5. O número insuficiente de médicos em vários países, incluindo Portugal, a falta de 

meios financeiros por parte das Universidades, a rápida expansão do conhecimento 

médico e a inexistência de parcerias que respondam às novas necessidades 

assistenciais e formativas têm levado ao aumento do rácio estudante/docente e ao 

risco do declínio qualitativo da formação médica. Os CEMs podem desempenhar, 

neste sector, um papel importante, ajudando no planeamento de um currículo 

eficiente, propondo parcerias diversificadas para um ensino abrangente, identificando 

abordagens pedagógicas eficazes e indicando novos instrumentos de ensino/avaliação.  

  

 Assim, a emergência de um vasto conjunto de necessidades - que vão desde a 

melhoria da qualidade de formação à adaptação contínua ao meio social envolvente - 

reforçada pelas recomendações sobre a melhoria do ensino, sublinha que a criação de 

uma Centro de Educação Médica se tem tornado num requisito essencial para uma 

Escola Médica.  

 

 

 1.3 Objectivos e funções de um Centro de Educação Médica 

 

 O entendimento do conceito de CEM foi evoluindo desde a implementação da 

do primeiro centro e, com ele, também evoluíram os objectivos a que se propõe. 

Numa pesquisa levada a cabo nos EUA pela Society of Directors of Research in 

Medical Education (SDRME), em 2004, foram enumeradas as dez áreas de actuação 
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mais comuns num CEM: consultoria para a avaliação; aconselhamento a comissões e 

grupos de trabalho; avaliação curricular; avaliação de programas; avaliação de 

estudantes; consultoria estatística; consultoria no desenho de projectos de 

investigação; investigação na avaliação de competências; assessoria no 

desenvolvimento institucional; apoio ao desenvolvimento académico (Gruppen, 

2008). Rosado Pinto (2006), através do estudo que realizou dos CEMs ingleses, 

conclui que a principal preocupação destes, e das instituições às quais pertencem, se 

prende com “a adaptação do currículos às novas necessidades dos sistemas de saúde 

e com a reestruturação curricular”, que podem ser abordados de maneira diferente 

mas que partilham um conjunto de orientações comuns.  Hoje em dia, é do consenso 

geral que as funções de um CEM deverão ser múltiplas e incluir as áreas do (1) 

formação pedagógica, (2) prestação de serviços, (3) promoção da carreira docente e 

(4) investigação. (Shatzer, 2000; Davis et al 2005). Ou seja, o âmbito de actuação de 

um CEM deverá passar obrigatoriamente por programas de investigação e de ensino e 

pela assistência prestada à Instituição a que está ligado: 

1. Formação Pedagógica: O papel do docente nas profissões da área da saúde tem-se 

tornado cada vez mais complexo. Inúmeros autores têm estudado este papel, 

contribuindo para a descrição de funções, caracterização dos tipos de docentes 

médicos e desenho de parâmetros de qualidade e excelência (Harden & Crosby, 2000; 

Benor, 2000). A criação de um CEM é o sinal mais claro do reconhecimento da 

importância da actividade docente e sua formação pedagógica. Neste sentido, um 

CEM deve ter como função primordial a definição de programas de formação, o 

ensino de competências pedagógicas a todo o corpo docente (do assistente ao 

professor catedrático) e a avaliação dessa formação (Davis et al, 2005).   

 Existe grande variedade de modelos e temas que poderão ser contemplados, 

entre os quais se contam: práticas de ensino, material didático (ex: guias de estudo), 

novas tecnologias (ex: simulação, e-learning), técnicas de avaliação e selecção dos 

alunos, desenvolvimento e avaliação curricular ou investigação em Educação Médica. 

 O método de ensino deverá ser variado e adaptado ao tema e ao tipo de 

audiência. Também o nível de estudos a oferecer, que poderá variar desde workshops 

de um dia a programas doutorais, deverá ter em conta vários aspectos. A profundidade 

de conhecimentos a ministrar dependerá do interesse, do empenho e do cargo de cada 

docente. Não obstante, é importante que todos os docentes responsáveis por uma 

unidade curricular adquiram uma noção clara do currículo em que se inserem e dos 
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princípios pedagógicos que lhe estão subjacentes, bem como uma compreensão sólida 

de técnicas pedagógicas específicas e noções de planeamento programático que sejam 

consentâneos com a filosofia institucional. A um nível mais aprofundado, no que 

concerne os docentes com funções de gestão e coordenação académica, importa 

abrdar as tendências e aspectos-chave da Educação Médica, conhecimentos básicos 

sobre os outcomes curriculares, estratégias educacionais, compreensão do binómio 

ensino-aprendizagem e princípios da avaliação (Davies et al, 2005). Só assim se 

fomentarão discussões e decisões informadas sobre a filosofia pedagógica e curricular 

da Escola Médica. Harden (2000) prevê que a tendência para considerar obrigatória a 

aquisição de competências em Educação Médica, já verificada nalguns países, tornará 

essencial e natural a formação académica nesta área para qualquer docente.  

 Relativamente ao público-alvo, pode optar-se por leccionar cursos para uma 

audiência uni-profissional ou multi-profissional. Um programa com ênfase multi-

profissional é útil em Escolas onde existe um corpo docente de formação 

diversificada (principalmente no primeiro ciclo de estudos) ou no caso de haver 

outros cursos ministrados na mesma instituição, uma vez que estimula a 

aprendizagem inter-pares e permite a concentração nos princípios educativos, em vez 

das questões de especificidade. Por outro lado, o programa uni-profissional, ou 

mesmo uni-disciplinar, permite trabalhar questões específicas relacionadas com um 

aspecto mais particular do curso e suscitar maior interesse prático para um docente-

médico. Seguindo o mesmo raciocínio, podemos também questionar a opção por 

ministrar cursos para um público proveniente de outras instituições, nacionais ou 

estrangeiras. Por um lado, um curso direccionado para docentes da própria instituição 

possibilita discutir questões e necessidades internas, permitindo a aprendizagem 

conjunta de novas abordagens educacionais introduzidas nessa mesma instituição. Por 

outro, os cursos direccionados para um público mais vasto permitem a troca de ideias 

entre formandos com experiências pedagógicas e realidades diferentes (Davis et al, 

2005). 

 Por último, devemos referir a importância da actuação transversal de um 

CEM, o seu papel na ligação entre departamentos e a sua contribuição na facilitação 

na reunião dos docentes à volta de temas que lhes são comuns (Rosado Pinto, 2006). 

2. Prestação de serviços: Nesta área inserem-se algumas questões como a:  

- assessoria ao corpo docente em questões relacionadas com o ensino e a 

aprendizagem e acompanhamento de projectos educativos; 



  17 

- o aconselhamento baseado na evidência em Educação Médica relativamente aos 

objectivos de formação, desenvolvimento curricular e estratégia pedagógica, a nível 

institucional;  

- a disponibilização de suporte técnico-científico para a avaliação da qualidade do 

currículo e dos estudantes, através da criação e aplicação de instrumentos de avaliação 

válidos e capazes de diagnosticar o nível de qualidade formativa dos alunos;  

- o apoio à elaboração e gestão de materiais didácticos institucionais, como guias do 

estudante, instrumentos de aprendizagem on-line, laboratórios de treino ou outros 

recursos.  

 É de extrema importância o desenvolvimento de uma relação estreita entre a 

Escola e o CEM para que este funcione e contribua efectivamente para a melhoria 

institucional contínua ao nível do desenvolvimento curricular e pedagógico. Essa 

relação permite o ganho de experiência prática com os problemas específicos da 

instituição, o que contribui para o melhoramento dos cursos que promove e fomenta a 

credibilidade interna. O acompanhamento dos problemas educacionais mais evidentes 

do quotidiano ajuda também na contextualização da investigação de temas relevantes 

para a instituição, uma vez que a Educação Médica se revela sobretudo como uma 

área de investigação aplicada (Davis et al, 2005).  

3. Promoção da carreira docente: É importante incentivar no corpo académico a 

aquisição de competências necessárias em Educação Médica e oferecer a 

oportunidade de desenvolverem o seu trabalho e as suas investigações de acordo com 

os seus interesses específicos, independentemente da sua posição na hierarquia 

académica ou do background profissional. A aposta de um CEM no estímulo a uma 

carreira de ensino contribui para o aumento da qualidade institucional. A OMS e a 

Foundation for Advancement of International Medical Education and Research 

(FAIMER) têm proporcionado oportunidades de desenvolvimento de carreiras na área 

da Educação Médica a alguns países em desenvolvimento.  

4. Investigação: Como qualquer outro departamento de uma Escola Médica, um 

CEM tem a responsabilidade de investigar e de inovar e, também, de fomentar a 

cultura investigacional na área da educação médica. Apesar de haver pontos comuns 

com a investigação biomédica, é necessário compreender os aspectos distintivos e 

específicos da investigação educacional, de modo a desenvolver e dominar as 

abordagens correctas para a promoção e manutenção de uma investigação de 

qualidade (Davis et al, 2005). A Association for the Study of Medical Education 
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(ASME) (2003) tem apontado a contribuição dos CEMs como fulcral para o 

melhoramento da qualidade nesta área, enquanto que o Best Evidence Medical 

Education (BEME) Collaboration, fundado em 1999, tem demonstrado o impacto da 

investigação educacional no ensino/aprendizagem. A promoção da investigação dos 

problemas relacionados com a aprendizagem não só melhora o processo de ensino e 

aprendizagem, como contribui para a produção de conhecimento científico neste 

domínio (Hutchings & Shulman, 1999). Também a produção de conhecimento, a 

nível mais geral, poderá fazer parte dos objectivos de um centro com a ambição de se 

projectar na investigação pura em educação médica, a nível nacional e internacional 

(Shatzer, 2000; Gruppen, 2008). Contudo, o investimento financeiro em Educação 

Médica tem sido insuficiente e a aposta neste tipo de investigação continua a ser 

muito negligenciado (Wartman, 1994). Outro aspecto relacionado com a investigação, 

tem que ver com a actualização do corpo docente. Um CEM poderá contribuir para 

manter, nos docentes, o contacto com a literatura actual, seleccionar as publicações ou 

trabalhos mais relevantes para o contexto específico da Escola e fornecer o suporte 

teórico para a operação de alterações curriculares. A publicação de revistas ou de 

newsletters são duas estratégias muito usadas neste sentido e que se têm mostrado 

eficientes, principalmente no que respeita ao tempo despendido por parte dos 

docentes (Faux, 2000). Por último, deve ser realçada a contribuição da equipa de um 

CEM em termos de produção de conhecimento científico, através de publicações e 

comunicações em revistas da especialidade (como a Medical Education, Medical 

Teacher, Academic Medicine, Advances in Health Science Education e Education for 

Health), publicação de livros, realização de congressos ou publicação de consensos 

através de organizações internacionais (como os guias da AMEE, os cadernos da 

ASME ou os guias da BEME).  

 De uma maneira geral, podemos afirmar que, apesar das diferenças existentes 

entre CEMs, existe uma missão comum que se prende com a produção de 

conhecimento e informação científicas, com vista à compreensão da educação médica 

como área do conhecimento e à tomada de decisões relativamente às melhores 

atitudes e práticas educacionais (Gruppen, 2008). 
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 1.4 Dotação de um centro de educação médica 

 

 Na constituição de um CEM fazem parte os Recursos humanos, os Recursos 

materiais e os Recursos financeiros. Abordar-se-á aqui a questão dos Recursos 

humanos, reflectindo sobre os restantes mais abaixo.  

  A constituição da equipa para um departamento deste tipo deve ter em conta 

uma perspectiva alargada das funções que poderão ali ser desenvolvidas. O sucesso de 

um CEM passa pela constituição de um grupo multi-disciplinar, com larga gama de 

experiência académica e diferentes backgrounds profissionais - médico e educacional. 

Davis et al (2005) apontam a flexibilidade como conceito chave na definição da 

equipa, misturando elementos júnior com outros elementos mais experientes e 

dotando o centro de elementos organizadores, pensadores, inovadores e motivadores. 

Existe uma dificuldade real (mais evidente em países que dão os primeiros passos na 

Educação Médica, como Portugal) em captar docentes com grau académico mais 

diferenciado para se dedicarem a tempo inteiro às questões da Educação Médica, 

sendo por isso necessário investir em elementos mais novos e menos diferenciados 

para assegurar o bom desenvolvimento do centro. Gruppen (2008) alerta para os 

grandes efeitos (no bom ou mau sentido) que as mudanças na equipa podem trazer ao 

trabalho de um CEM, devido ao reduzido número de elementos que a compõem. Os 

mesmos autores definem como pontos de especial relevância, 1) a dotação base em 

termos de recursos humanos, 2) a afectação contratual de cada elemento ao Serviço e 

3) a sua formação académica: 

1. Dotação base de uma CEM em termos de recursos humanos: a constituição de 

uma equipa depende, em grande medida, dos objectivos e funções atribuídas ao 

centro. Engel (1966) sublinhou a necessidade de haver um grupo de especialistas 

qualificados na área da medicina que possuam conhecimentos académicos e 

experiência em Educação. Elementos de outras áreas profissionais poderão ser 

necessários, dependendo dos grupos profissionais a quem os serviços irão ser 

prestados – Enfermagem, Medicina Dentária, Ciências Farmacêuticas, Medicina 

Veterinária, etc. Os peritos da área da Educação, sobretudo com graus académicos 

elevados, dão um contributo mais especializado a um centro. Fazem parte deste grupo 

profissões como os psicólogos, cientistas e técnicos da educação, antropologistas, 

especialistas em estatística ou os designers de material instrutivo. Em termos de 

suporte técnico – como o serviço informático, gestão de material ou equipamento 
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técnico – são úteis designers gráficos, web designers, editores e cientistas ou técnicos 

informáticos. A nível administrativo, é fundamental o recrutamento de pelo menos um 

secretário e até de uma bibliotecária, se for criado um espaço físico para divulgação 

de informação. De acordo com a pesquisa realizada pela SDRME em 2004, cada 

CEM norte-americano tem, em média, cinco elementos com grau universitário 

(metade dos quais com o 3º ciclo) e três elementos técnicos (Gruppen, 2008).  

2. Afectação contratual do staff ao CEM: para permitir a melhor contribuição por 

parte dos vários elementos existentes na instituição é necessário assegurar a 

possibilidade de flexibilidade contratual por parte do CEM, de modo a obter-se 

diferentes níveis de envolvimento do staff recrutado (Tekian, 1992). Contratos a 

100% destinam-se ao pessoal do núcleo base. Contratos a 80% poderão servir, por 

exemplo, para docentes que assistem simultaneamente no leccionamento de uma 

disciplina. Os contratos a 50% permitem recrutar docentes académicos ou clínicos 

que têm interesse especial no trabalho em Pedagogia. Adicionalmente, existem 

contratos de um dia por semana (para indivíduos dedicados a um projecto específico 

de ensino ou investigação), de consultoria (apropriado para situações em que são 

necessários conhecimentos específicos pontuais num determinado tema ou problema), 

para projectos específicos (curto prazo) ou contratos sabáticos. De grande importância 

é também o estabelecimento de uma rede de docentes de outros departamentos 

académicos que partilhem entusiasmo pela Educação Médica e que sejam sensíveis à 

sua necessidade na Escola, podendo actuar como agentes facilitadores da mudança em 

alturas chave do processo de melhoria institucional. Esta rede deverá englobar o 

maior número possível de docentes sénior e de departamentos (Davis et al, 2005). 

3. Formação académica: dos elementos que compõem o centro deverá haver uma 

mistura de especialistas da área de medicina, das abordagens e metodologias 

educacionais, das metodologias de investigação, da gestão de projectos, de 

secretariado, das tecnologias da informação. 
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1.5 Organização de um Centro de Educação Médica e integração na 

Escola Médica 

 

 Davis et al (2005) estabeleceram dez parâmetros definidores do 

funcionamento de um CEM e das suas relações institucionais internas, que passamos 

a expor: 

1. Estrutura própria: O nome de um centro poderá fornecer algumas pistas sobre a 

sua posição no organigrama institucional e o seu nível de autonomia. Foram 

identificadas em todo o mundo 71 designações diferentes - sendo as mais comuns 

departamento, unidade, centro, divisão e gabinete –, que reflectem as circunstâncias 

de criação e o estatuto de cada CEM, mas todas as estruturas tinham como função 

comum o apoio a actividades em Educação Médica (Davis et al, 2005).  

2. Integração na instituição: Um CEM poderá ser integrado no seio da Escola de 

Medicina ou numa estrutura mais complexa, como um Instituto de Ciências da Saúde, 

ou na Universidade. Albanese et al (2001) mostraram que, nos EUA, a maioria dos 

centros está sob a alçada directa do órgão directivo da instituição e possui um cargo 

administrativo de Director, que poderá ser desempenhado por um Vice-Presidente 

dessa instituição. O Director, na maioria dos casos, reporta as actividades 

directamente ao Presidente ou Vice-Presidente da instituição.  

3. O papel do Presidente da instituição: Uma ligação estreita com o gabinete da 

Presidência de uma Escola Médica, observada em muitos casos, pode ser muito 

benéfica uma vez que um Presidente entusiasta e apoiante da Educação Médica é 

essencial para a implementação de inovações pedagógicas. O apoio inequívoco do 

Director da Escola é de extrema importância no sucesso de um CEM (Watson et al, 

1998; Davis et al, 2005; Rosado Pinto, 2006). 

4. Director do CEM: A maior parte dos centros a nível mundial têm um Director 

com formação em Medicina. Segundo Ramsden (1998), as qualidades de liderança de 

um Director na área da educação devem evidenciar-se no gosto pela investigação, 

inovação e desenvolvimento da educação, no entusiasmo pelo ensino, na transmissão 

desse entusiasmo aos elementos da equipa e na criação de um ambiente desafiador, 

que estimule a colaboração e a troca de ideias entre os elementos da equipa (por vezes 

tão diferentes entre si). As suas capacidades pessoais e interpessoais são importantes 

para gerir a equipa, não podendo haver lugar a narcisismo, hipercriticismo, 

isolamento ou egocentrismo. Uma das características mais importantes é a visão e 
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estratégia para o futuro desenvolvimento do centro (Bordage et al, 2000). A 

comunicação com outros departamentos da instituição constitui um papel fulcral para 

a informação sobre o trabalho do centro e os seus sucessos.  

5. Áreas-alvo da Educação Médica: Um CEM pode envolver-se no ensino pré-

graduado, pós-graduado ou na formação contínua. Ao nível do ensino pré-graduado, 

actua nas áreas da avaliação do currículo, planeamento e implementação de alterações 

ao currículo, treino de docentes e implementação dos processos de avaliação dos 

estudantes. No ensino pós-graduado o apoio pode ser dado indirectamente - através de 

instituições profissionais pós-graduadas - nos capítulos do aperfeiçoamento da 

avaliação, da introdução de novos métodos de ensino e identificação de currículos. Ao 

nível da formação contínua, a acção de um CEM passa pelo treino e actualização das 

competências dos docentes, através da organização de conferências, oferta de cursos, 

workshops e criação de programas de ensino à distância (Davis et al, 2005).  

6. Grupos profissionais alvo: Os serviços prestados por um CEM podem ser 

alargados e concebidos para se dirigirem a outras áreas da saúde ou outros grupos 

profissionais, caso isso se mostre vantajoso. 

7. Organização interna: No que respeita este ponto existem muitas variações. Podem 

existir divisões internas, dependendo do tamanho e das actividades executadas pelo 

centro, como por exemplo divisões para os trabalhos de investigação, para os cursos 

ministrados, para cada nível, pré, pós-graduado ou formação contínua, etc. Pode haver 

a necessidade de criar cargos de Coordenadores para determinadas divisões ou áreas 

internas.  

8. Contacto com outros CEMs: O estabelecimento de contacto com outros CEMs, 

seja através de colaboração em grupos de investigação ou no BEME, ou através da 

frequência de cursos e encontros internacionais (como aqueles organizados pelas 

AMEE e AAMC), é desejável e deve fazer parte das prioridades do Director, bem 

como de outros membros da equipa. A Educação Médica tem-se tornado uma área 

cada vez mais global, promovida activamente por organismos como a WFME, o 

Institute for International Medical Education (IIME) e a International Virtual Medical 

School (IVIMEDS) (Prideaux, 2002), além dos anteriormente mencionados. A 

participação nestas plataformas de discussão promove a dinâmica interna do centro e 

mantém a instituição informada sobre inovações, princípios e práticas (Shatzer, 2000).  

Por isso torna-se imperativa a criação de sólidas ligações externas que facilitem a 
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troca de informação, conhecimentos e recursos, de modo a fomentar o crescimento do 

CEM (Tekian, 1992).  

9. Atribuição de espaços: Este é um ponto sensível e difícil de gerir. A alocação de 

espaços para um CEM poderá incluir: gabinetes (para académicos, investigadores, 

administrativos, etc), gabinete de apoio aos cursos (para armazenamento de material, 

dossiers dos discentes, livros), armazém para equipamentos, salas de aulas para o 

ensino, biblioteca (para o fornecimento de livros, revistas e jornais sobre Educação 

Médica), salas de reuniões, sala de computadores (para os cursos sobre design de 

material didáctico), entre outras. Os espaços necessários variam de acordo com  as 

funções e actividades do CEM, com a cooperação com outros serviços académicos e 

administrativos da instituição e estão limitados pelas restrições de ordem 

física/patrimonial que possam existir. 

10. Apoio financeiro: O apoio financeiro pode advir de agências governamentais, 

Universidade, Hospitais ou da própria Escola Médica. Alguns CEMs em países em 

desenvolvimento receberam apoio da OMS. Muitos são financeiramente auto-

sustentados, gerando receitas próprias através de bolsas de investigação, contratos-

programa com o governo ou instituições públicas ou privadas, serviços de consultoria 

ou leccionação de cursos. Da pesquisa da SDRME em 2004, sabe-se que o orçamento 

de um centro norte-americana é em média de 650.000 dólares, sendo que 75% é 

financiado pela instituição que a acolhe (Gruppen, 2008), o que evidencia a 

importância dada a estas estruturas nos EUA. Watson et al (1998) e Tekian (1992) 

alertam para a importância da elaboração de um orçamento rigoroso para o 

funcionamento eficiente do centro. Este último sugere que a Escola Médica deve 

fornecer o suporte base à criação do centro, designadamente no que respeita o espaço 

necessário, o equipamento básico e o staff essencial mínimo. Posteriormente, como 

despesas mínimas a assegurar, contam-se as despesas salariais e a manutenção de 

equipamentos.  

 

 

 1.6 O processo de implementação de um Centro de Educação Médica 

 

 A vocação de um CEM e o seu plano de actuação são aspectos que dependem, 

em grande medida, da estratégia definida pela Escola Médica. Há, no entanto, alguns 
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pontos-chave universais que devem ser tomados em consideração aquando da sua 

criação (Davis et al, 2005): 

1. Assegurar o apoio do Director da instituição e de outros elementos-chave da 

instituição: A implementação de um CEM é uma inovação major dentro da Escola, 

que muitas vezes é justificada pela falta de compreensão ou percepção negativa 

generalizada relativamente à Educação Médica. O entusiasmo e apoio da Direcção da 

Escola desempenham, por isso, um papel importante. Por outro lado, é fundamental a 

existência de um núcleo de elementos influentes e representativo do corpo docente 

que mostre interesse em participar nesta iniciativa (Watson et al, 1998).  

2. Eleger um Director com qualificações em Medicina para o CEM: Isto poderá 

trazer benefícios em termos de colaboração, confiança e integração do centro na 

comunidade académica, uma vez que um director clinicamente activo terá, à partida, 

pré-estabelecida uma boa rede de comunicação com os seu colegas da área docente e 

médica. A capacidade de liderança e visão estratégica são as características mais 

importantes na escolha de um Director (Davis et al, 2005).  

3. Demonstrar de que maneira o CEM pode útil para a Escola: a actuação do 

CEM dirigida às necessidades da instituição acabará por torná-lo indispensável 

(Rosado Pinto, 2006).  

4. Assegurar uma aproximação o menos ameaçadora e avaliadora possível à 

Escola e seus membros: o empenho numa uma abordagem apoiante e encorajante 

tem mais hipóteses de ter sucesso.  

5. Estabelecer linhas efectivas de comunicação dentro da instituição: é fulcral que 

o CEM esteja bem integrado na estrutura organizacional para que se facilite a sua 

aceitação. 

6. Contratar uma equipa adequada, misturando diferentes características, 

competências e formações profissionais.  

7. Concentrar esforços na educação para as profissões da área da saúde: por si 

mesmo constitui já um grande campo de trabalho. 

8. Criar entusiasmo pelo ensino na Escola Médica, promovendo orgulho, gosto e 

respeito pelo cargo de docente em medicina. 

9. Obter garantias financeiras durante alguns anos, até atingir o auto-

financiamento.  
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10. Atrair recursos financeiros: A contribuição financeira do CEM para a 

instituição fomenta a reputação local e internacional e cria credibilidade e respeito 

pelo centro. 

11. Procurar o reconhecimento académico: as publicações, apresentações em 

reuniões científicas e consultorias contribuem para a reputação simultaneamente do 

centro e da Escola.  

12. Estabelecer contactos com outros grupos: A criação de redes (networking) de 

contactos nacionais e internacionais traz desenvolvimento pessoal, estímulo 

académico, apoio mútuo e demonstração prática dos resultados atingidos. 
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2. OS CENTROS DE EDUCAÇÃO MÉDICA EM PORTUGAL 

 

 

 De modo a compreender a realidade portuguesa no que respeita a organização 

dos Centros de Educação Médica, realizámos um levantamento de dados em cada 

uma das Escolas Médicas. Pretendíamos fazer um estudo descritivo, averiguando a 

existência deste tipo de estruturas em cada instituição, a forma de integração no 

modelo organizacional, os seus objectivos e o modo de funcionamento.  

  

 

 2.1 MÉTODOS 

 

 Inicialmente, procedeu-se ao contacto com as 6 escolas de Medicina 

existentes, para além do ICBAS - Escola de Ciências da Saúde da Universidade do 

Minho (ECS-UM), Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (FCS-UBI), 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade Nova de Lisboa (FCMUNL) e Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa (FMUL). Das informações obtidas, registámos a existência de 

um centro vocacionado para a educação médica pré-graduada nas cinco primeiras 

escolas e obtivemos os contactos dos respectivos coordenadores. Quanto à Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa, foi-nos informada a recente extinção do seu 

Gabinete de Educação Médica, devido a remodelações organizacionais internas. Esta 

escola foi, assim, excluída da análise. 

 O passo seguinte consistiu no contacto dos coordenadores de cada centro, 

pedindo o preenchimento de um questionário elaborado para o efeito, bem como a 

disponibilização de alguns documentos que definiam e regulamentavam cada Centro 

(Estatutos, Objectivos, “Missão”). Foi ainda realizada uma pesquisa aos sítios da 

internet de cada um  destes CEMs, com o intuito de descobrir a missão e os objectivos 

que apresentavam. 

 A construção do questionário fez-se a partir da recolha dos elementos 

caracterizadores do funcionamento de um centro de educação médica, através de uma 

prévia revisão da literatura sobre esta matéria. Esta teve por base uma pesquisa 

bibliográfica genérica, tendo-se utilizado motores de busca da internet e bibliografia 
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sobre CEMs. As informações que se pretendiam obter enquadravam-se nas seguintes 

áreas: 

1- Designação e data de criação 

2- Organização interna; 

3- Integração na organização institucional; 

4- Funcionamento e objectivos; 

5- Áreas de actuação actuais e futuras; 

6- Orçamento; 

7- Dificuldades. 

 O questionário é constituído por questões de resposta aberta e de resposta 

fechada (dicotómicas), de carácter não obrigatório. Foi codificado em ficheiro 

Acrobat 9 Pro, desenvolvido pela Adobe®, de forma a que as respostas pudessem ser 

directamente introduzidas no próprio documento, sendo o mesmo devolvido 

directamente em resposta ao primeiro contacto. Evitava-se assim a obrigação de 

impressões e digitalizações, que são sempre fonte de perda de recursos e tempo. Antes 

da sua aplicação, foi revisto pela Professora Doutora Maria Amélia Ferreira, 

orientadora desta tese, e por técnicos superiores especializados nesta área, membros 

do CEM-FMUP O questionário está disponível para consulta no Anexo 1 deste 

trabalho.  

  

 

 2.2 RESULTADOS 

 

 Dos cinco questionários enviados obtivemos quatro respostas, correspondentes 

aos seguintes centros: 

- Unidade de Educação Médica (UEM) da ECS-UM 

- Centro de Educação Médica (CEM) da FMUP 

- Direcção de Educação Médica (DEM) da FMUC 

- Departamento de Educação Médica (DEM) da FCMUNL 

 O Gabinete de Educação Médica da FCS-UBI não enviou a sua resposta em 

tempo útil. 

 À excepção do CEM-FMUP, que enviou os seus estatutos, não foram 

recebidos dos CEMs quaisquer documentos institucionais que contivessem a 

definição ou regulação das suas estruturas. 
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 2.2.1 Análise da Missão e Objectivos dos Centros de Educação Médica 

 

 A análise do sítio da internet de cada um dos quatro CEMs estudados neste 

trabalho, permitiu retirar informação importante que poderá orientar para a missão e 

objectivos que se propõem alcançar. 

 

 A UEM da ECS-UM apresenta como missão: “compreender e investigar a 

ECS como sistema de ensino/aprendizagem e contribuir para o seu desenvolvimento 

baseado em evidências.[…] A UEM acompanha e procura dinamizar todas as 

vertentes do curso, desde a investigação em práticas educativas até ao apoio na 

gestão administrativa e à realização da avaliação do curso. A UEM é um recurso 

disponível para toda a Comunidade da ECS.” 

 

 Esta missão é ainda dividida em quatro vertentes:  

1. Administrativa - implementação, execução e melhoramento de procedimentos de 

rotina relacionados com a organização, operacionalização e gestão do 

ensino/aprendizagem; 

2. Qualidade - formação e aconselhamento pedagógico do corpo docente e 

colaboradores no ensino; gestão de processos de recolha e apreciações de 

funcionamento científico-pedagógico das actividades lectivas da ECS nas suas 

diversas vertentes - qualidade do desempenho educativo de áreas curriculares, do 

corpo docente, de seminários e de serviços/tutores; apreciação de questões de testes 

de avaliação;  

3. Comunicação - organização de visitas escolares e divulgação externa da ECS nas 

suas vertentes educativas; apresentação no exterior de modelos e de práticas 

educativas da ECS  

4. Investigação e desenvolvimento - investigação em educação médica e 

desenvolvimento de práticas de investigação-acção no corpo docente; projecto 

longitudinal de acompanhamento dos graduados em Medicina pela ECS ao longo da 

vida profissional; desenvolvimento e investigação de aprendizagem de competências 

clínicas no Laboratório de Simulação Clínica da ECS; participação em projectos de 

colaboração e em redes nacionais e internacionais de Educação (Médica). 

 

 O CEM da FMUP tem como missão: “Promover a excelência e a qualidade 
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da Educação Médica na FMUP”.  

 Os objectivos gerais são: 

- Incentivar a cultura da avaliação da qualidade na FMUP; 

- Contribuir para o desenvolvimento pessoal e académico/profissional dos 

estudantes da FMUP; 

- Promover a internacionalização da FMUP. 

  

 Os objectivos específicos dividem-se de acordo com os três Gabinetes que 

fazem parte do CEM: 

  O Gabinete de Educação Médica apresenta como objectivos específicos: 

Consolidar uma cultura de qualidade sustentada numa prática de avaliação 

estratégica; Promover a aquisição de competências pedagógicas do pessoal docente; 

Desenvolver programas de formação do pessoal não-docente; Assegurar a 

investigação científico-pedagógica e o seu desenvolvimento a nível internacional; 

Implementar programas estratégicos de Educação Médica.  

 O Gabinete de Apoio ao Aluno apresenta como objectivos específicos: 

Disponibilizar, através do Serviço de Consulta Psicológica (Psi), programas de 

psicoterapia breve e/ou aconselhamento para os estudantes da FMUP; Desenvolver 

programas de promoção do desenvolvimento (inter)pessoal dos estudantes; 

Organizar acções/actividades promotoras de educação para a saúde; Contribuir 

para a optimização das competências académicas dos estudantes; Implementar 

projectos de investigação no âmbito do desenvolvimento dos estudantes do Ensino 

Superior. 

 O Gabinete de Relações Internacionais apresenta como objectivos específicos: 

Alargar o grau de internacionalização como vector estratégico para o 

desenvolvimento da FMUP; Intensificar programas de mobilidade e de cooperação 

internacional (Europa, Brasil, PALOP´s); Promover o desenvolvimento de acordos 

interinstitucionais; Desenvolver e sustentar programas de educação internacional; 

Contribuir para a ligação operacional da FMUP com o exterior. 

 

 A DEM da FMUC apresenta a seguinte missão, baseada no Regulamento 

Interno da Faculdade: 
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“a) Formação de docentes e implementação e viabilização de metodologias e 

estratégias que permitam aperfeiçoar o ensino/aprendizagem a nível pré e pós-

graduado;  

b) Planeamento das actividades de pós-graduação e de educação médica contínua, 

de acordo com as estratégias da FMUC, as necessidades da comunidade e o 

progresso científico e pedagógico;  

c) Avaliação do ensino/aprendizagem e do desempenho pedagógico nas suas três 

vertentes: discente, docente e curricular;  

d) Relações interinstitucionais e internacionais, necessárias à prossecução dos seus 

objectivos; 

 e) Actividade editorial na área da educação médica.” 

 

 O DEM da FCM-UNL apresenta como objectivos: 

“1- Assegurar o apoio e a formação dos Docentes da Faculdade, no âmbito da 

planificação, organização, condução e avaliação da prática pedagógica 

2- Promover, acompanhar e participar, em colaboração com o Conselho Pedagógico, 

na avaliação de actividades educativas dos diferentes Departamentos, Serviços e 

Clínicas, bem como da Associação de Estudantes 

3- Fomentar o aprofundamento e a discussão de temáticas educativas, articuladas 

com as questões específicas do domínio das Ciências Médicas 

4- Participar nas actividades de análise e avaliação dos programas e dos currículos 

5- Fomentar a troca de experiências pedagógicas com outras Instituições.” 

 

 Fazendo uma comparação dos pontos que orientam as suas actividades, poder-

se-á dizer que estas estruturas partilham muitos pontos. No Quadro 1 podemos 

observar quais os objectivos que cada CEM se propõem realizar. 
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QUADRO 1 

Objectivos apresentados pelos CEMs portugueses 

 
Formação de 

docentes 

Apoio e 

avaliação 

das 

actividades 

educativas 

Avaliação 

dos 

currículos 

Cooperação 

externa 

Apoio aos 

alunos Investigação 
Suporte 

administrati
vo 

UEM- 

ECSUM 
X X X X  X X 

CEM-

FMUP 
X X X X X X  

DEM-

FMUC 
X X X X   X 

DEM-

FCMUNL 
X X X X  X  

 

 Todos os CEMs se dedicam à formação pedagógica de docentes, ao apoio e 

avaliação das actividades educativas, à avaliação curricular e à cooperação inter-

institucional (sendo que o DEM-FCMUNL é o único que não refere explicitamente a 

internacionalização)  

 Analisando ainda o Quadro 1, observa-se que, com a excepção da DEM-

FMUC, todos realizam investigação na área da educação médica. Relativamente ao 

apoio directo aos estudantes, apenas o CEM-FMUP o contempla explicitamente nos 

seus objectivos, enquanto que a referência ao suporte administrativo é encontrada 

apenas na UEM-ECSUM e DEM-FMUC.  

 

 

 2.2.2 Análise dos inquéritos 

  

 Da análise dos inquéritos podem retirar-se os seguintes resultados: 

 

 1. Designação e data de criação 

 As designações das estruturas analisadas são todas diferentes entre si, o que 

levará a pensar que terão também objectivos ou funções diferentes. As datas de 

criação variam entre 1996 e 2002, sendo que os pioneiros foram a DEM-FMUC e o 

DEM-FCMUNL. Este ponto é resumido no Quadro 2.  
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QUADRO 2 

Designação e data de criação dos CEMs portugueses 
DESIGNAÇÃO DATA DE CRIAÇÃO 

UEM-ECSUM 2001 

CEM-FMUP 2002 

DEM-FMUC 1996 

DEM-FCMUNL 1996 

 

 

 2. Organização interna  

 O número de elementos nos CEMs portugueses varia entre 3 e 18, conforme 

se observa no Quadro 3, sendo que se verificam diferentes afectações ao Centro, graus 

académicos e áreas de formação. 

 

Quadro 3 

Número de elementos nos CEMs portugueses 
Centro de Educação Médica Número de elementos 

UEM-ECSUM 8 

CEM-FMUP 10 

DEM-FMUC 18 

DEM-FCMUNL 3 

 

 

 A UEM-ECSUM é dirigida por um Coordenador Geral, Professor Doutorado 

da ESC-UM. Apesar de não nos ter sido informado através do questionário, o seu sítio 

na internet refere a existência de uma Técnica Superior de Educação, um elemento 

especializado no apoio informático e dois elementos de secretariado. Existem ainda 2 

Bolseiros de investigação. Não se obteve resposta quanto à afectação, habilitações ou 

área de formação destes elementos. 

 O CEM-FMUP apresenta um Director, quatro Técnicos Superiores, dois 

Assistentes Administrativos e três Bolseiros. De todos os elementos, apenas dois, um 

Técnico Superior e um Bolseiro, se encontram ligados ao Centro em regime de tempo 

parcial (50%). A Directora é Professora doutorada da instituição, enquanto que nos 

restantes elementos as habilitações passam pelo Mestrado (3), Licenciatura (6) e 12º 

ano (1). As áreas de formação são variadas, incluindo Medicina (1), Ciências da 
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Educação (2), Psicologia (2), Matemática Aplicada (2), Relações Internacionais (1), 

Política Social (1).  

 A DEM-FMUC é composta por dezoito elementos, dos quais treze são 

Professores da Faculdade. Existe um Director e um Coordenador para cada um dos 

três Gabinetes, sendo que o Coordenador de um destes Gabinetes é o próprio Director. 

Existem ainda dois Responsáveis de Unidade. No total existem treze Professores, 

todos doutorados. Cada Gabinete e Unidade é composto/a por três Professores - um 

Coordenador ou Responsável e dois Vogais, um de Medicina e outro de Medicina 

Dentária. Por fim, existem uma Assessora, dois Técnicos Superiores, uma Técnica e 

um Secretário, todos em regime de 100% e com Licenciatura, provenientes das áreas 

de Ciências da Educação (1) Letras (2) Geografia (1) e Gestão e Administração 

Pública (1). 

 O DEM-FCMUNL compreende três elementos: uma Directora, doutorada em 

Ciências da Educação, uma Professora colaboradora a 20%, com doutoramento em 

Linguística, e uma Secretária, com Licenciatura em Recursos Humanos.  

  

 O DEM-FCMUNL apresenta uma Directora não médica e é aquele que 

apresenta menor número de elementos. Por outro lado, o CEM-FMUP evidencia 

maior diversidade na sua constituição, relativamente ao grau e área de formação. O 

grande número de elementos na DEM-FMUC explica-se pelo facto de esta apresentar 

um coordenador e vogal para cada uma das suas subdivisões, sendo que quatro destes 

pertencem à Medicina Dentária. Todos os CEMs analisados têm pelo menos um 

elemento da área das Ciências da Educação nos seus quadros. 

 

 Relativamente ao organigrama, o DEM-FCML e a UEM-ECSUM não 

apresentam sub-divisões internas. O CEM-FMUP e a DEM-FMUC apresentam as 

seguintes estruturas, de acordo com as figuras 1 e 2: 
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FIGURA 1 

Organigrama do CEM-FMUP 

 
 

FIGURA 2 

Organigrama da DEM-FMUC 

 
 

 A DEM-FMUC é a única que apresenta uma divisão entre ensino pré-

garaduado e pós-graduado e um Gabinete Editorial. Por seu lado, o CEM-FMUP 

criou especificamente um Gabinete de Apoio ao Estudante e um Gabinete de Gestão 

de Projectos, muito recentemente adicionado à sua estrutura. Existe ainda referência a 

uma Comissão Consultiva Externa. Ambos os Centros, da FMUP e da FMUC, 

apresentam um Gabinete de Relações Internacionais. 

  

 

 3. Integração na organização institucional 

 Os CEMs portugueses não parecem ter muita autonomia na tomada de 

decisões institucionais, sendo que gozam de alguma autonomia para realizar os seus 

programas de actividade. Apenas o DEM-FCMUNL parece não estar intimamente 
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ligado a nenhum órgão de gestão. Os restantes estão dependentes do Conselho 

Directivo ou do Conselho Científico (caso da DEM-FMUC) 

 A UEM-ECSUM está dependente unicamente da Vice-Presidência da Escola 

para a Área Académica e tem autonomia para gerir a sua actividade programada e 

para gerir as linhas orientadoras de investigação em Educação Médica. Não tem poder 

decisório relativamente a outras vertentes de intervenção institucional. 

 O CEM-FMUP depende directamente da Direcção da Faculdade e “apresenta 

autonomia na gestão dos Projectos e das linhas orientadoras do funcionamento do 

Centro”.  

 A DEM-FMUC está dependente do Conselho Científico e constitui-se 

essencialmente como um serviço consultivo, gozando, no entanto, de alguma 

autonomia concedida pelo regulamento interno da Faculdade. 

 O DEM-FCMUNL apresenta-se como um Departamento Universitário com 

assento no Conselho Pedagógico, com autonomia de acção mas sem autonomia de 

tomada de decisão ou financeira.  

  

 

 4. Funcionamento e objectivos; 

 Em termos dos documentos pelos quais se regulam os CEMs, podemos 

observar o Quadro 4: 

 

QUADRO 4 

Documentos definidores e reguladores do CEM 

 Regulamento 

Interno 

Declaração de 

Missão 
Estatutos 

UEM-ECSUM X  X 

CEM-FMUP X X X 

DEM-FMUC  X X 

DEM-FCMUNL X  X 

 

 Como nenhum destes documentos foi enviado, optou-se pela análise das 

apresentações de cada CEM nos seus sítios na internet, já abordado acima. 
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 5. Áreas de actuação actuais e futuras 

 Analisando as actividades levadas a cabo pelos CEMs portugueses no ano 

lectivo 2007/2008, passa-se a apresentar a informação recolhida segundo o tipo de 

actividade: 

 

5.1. Programas de formação pedagógica: Estão listados no Quadro 5.  

 

QUADRO 5 

Programas de formação pedagógica 

 Formação de carácter curto Formação de carácter longo  

  Workshops Conferências Seminários 
Pós-

graduações 
Mestrados Doutoramentos Outros 

UEM-

ECSUM 
x      x 

CEM-

FMUP 
x    x  x 

DEM-

FMUC 
x      x 

DEM-

FCMUNL 
x x     x 

 

 Todos os Centros realizaram Workshops para a formação dos seus docentes, 

entre os quais sobre: Competências de comunicação clínica, Avaliação da qualidade 

dos exames de escolha múltipla, Construção de curricula, (CEM-FMUP); Avaliação 

das aprendizagens, Metodologias de ensino-aprendizagem, Recursos e materiais 

educativos (DEM-FMUC).  

 Quanto ao item Outros, assinalado por todos os respondentes, foi alvo de 

especificações. A UEM-ECSUM aponta a sua participação em projectos de 

investigação no âmbito da tese do Mestrado Integrado em Medicina. O CEM-FMUP 

mencionou a promoção de vários cursos de formação ministrados ao pessoal não-

docente. A DEM-FMUC referiu a realização de cursos de dois dias nas mesmas áreas 

de formação dos seus workshops e participação em programas pós-graduados, 

enquanto que o DEM-FCMUNL referiu a responsabilidade na leccionação de 

algumas disciplinas em programas de Mestrado e Doutoramento.  

 O único Centro que produziu formação de tipo longo e pós-graduada foi o 

CEM-FMUP, através do apoio à realização do Mestrado em Educação Médica na 
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Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto (FMUAN), em Angola. O 

DEM-FCMUNL foi o único Centro que referiu a realização de conferências. 

 

5.2. Aconselhamento pontual e acompanhamento/avaliação de práticas pedagógicas 

implementadas pelos docentes: 

 Todos os Centros estudados desenvolveram actividades nestas áreas. A UEM-

ECSUM prestou “apoio pedagógico contínuo em todas as vertentes da planificação, 

prática e avaliação”. O CEM-FMUP realizou aconselhamento em algumas Unidades 

Curriculares, com vista ao sucesso académico e ao desenvolvimento de competências 

de comunicação clínica. A DEM-FMUC, relativamente ao acompanhamento das 

práticas pedagógicas, referiu o seu projecto de observação de aulas e a realização do 

inquérito pedagógico aos estudantes. Indicou também a resolução de problemas 

específicos em disciplinas dos cursos pré e pós-graduados. Por seu lado, o DEM-

FCMUNL realizou “observação de aulas e avaliação do ensino, através da aplicação 

de questionários, tratamento dos dados, feedback aos docentes”, assim como prestou 

serviços de assessoria aos Conselhos Directivo, Conselho Científico, à maioria dos 

Departamentos Universitários e a projectos concretos - PBL, mapas conceptuais, 

treino de competências médico-cirúrgicas em simulação. Referiu ainda a integração 

nas reuniões do Conselho Pedagógico com direito a voto.  

 

5.3. Produtos de investigação: 

 O Quadro 6 mostra o tipo de produtos de investigação realizados no ano 

lectivo de 2007/2008. 

QUADRO 6 

Produtos de investigação dos CEMs 

 
Artigos  Comunicações Posters 

Teses de 

Mestrado / 

Doutoramento 

Outros 

UEM-ECSUM 2 7 - 1 - 

CEM-FMUP 4 19 1 4 - 

DEM-FMUC - - - - - 

DEM-FCMUNL 3 - - - - 
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 A DEM-FMUC foi a única que não publicou investigação na área da educação 

médica, uma vez que esta não faz parte dos seus objectivos. O CEM-FMUP apresenta 

o maior número de publicações, o que poderá ser em parte explicado por ter equipa 

com maior número de elementos pós-graduados (2 Mestres e 1 Doutorado).  

 

5.4. Participação em avaliações curriculares e/ou institucionais: 

 Todos os CEMs participam em avaliações internas ou externas das suas 

instituições e do currículo do curso de Medicina, em maior ou menor extensão. A 

UEM-ECSUM refere a “gestão de processos de recolha e apreciação de 

funcionamento científico-pedagógico das actividades lectivas da ECS-UM nas suas 

diversas vertentes”. Produziu e apresentou à Comissão Externa de Acompanhamento 

da ECS-UM um documento de síntese do funcionamento do curso de Medicina. O 

CEM-FMUP produziu inúmeras avaliações internas, como a Avaliação do Curso de 

Medicina, Avaliação do MIM no âmbito da concretização do Processo de Bolonha e a 

Avaliação do plano de estudos do curso de Medicina, bem como avaliações externas 

institucionais e curriculares, à FMUAN. A DEM-FMUC especificou a sua resposta, 

mencionando que a participação em avaliações internas e externas da Faculdade se 

fez através da organização dos dossiers do curso.  

 

5.5. Elaboração/Desenvolvimento de material pedagógico 

 Nenhum dos Centros desenvolveu materiais de apoio para o ensino-

aprendizagem (material em papel, informático ou de simulação). 

 

5.6. Suporte administrativo/logístico 

 Com a excepção do DEM-FCMUNL, todos apontaram a realização de apoio 

administrativo ou logístico: gestão de horários (UEM-ECSUM), tratamento de 

exames de escolha múltipla (CEM-FMUP e DEM-FMUC), elaboração de guias de 

estudo das unidades curriculares (DEM-FMUC) e tratamento de questões e 

elaboração de guias para os estudantes estrangeiros (DEM-FMUC). Esta refere 

também a análise docimológica como fazendo parte do apoio administrativo. 

 

5.7. Elaboração e divulgação de documentação de apoio em educação médica 

 Apenas o CEM-FMUP parece não actuar nesta área. Os restantes referiram a 

produção deste tipo de material, como a elaboração de uma newsletter trimestral e a 
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publicação das fichas pedagógicas “Essências EDUcare”, por parte da DEM-FMUC, 

e de distribuição de vários documentos relativos a temas de educação médica, por 

parte do DEM-FCMUNL. A UEM-ECSUM, apesar de ter respondido 

afirmativamente, não especificou a sua actuação.  

 

5.8. Participação em eventos sobre educação médica 

 Todas os CEMs participaram em eventos deste tipo, nacionais ou estrangeiros, 

como podemos observar pelo Quadro 7. 

 

QUADRO 7 

Eventos em que participaram os CEMs 
Centro de 

Educação Médica 
Eventos 

UEM-ECSUM 

• II Fórum Pedagógico da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto, (Porto) 

• Jornadas de Bolonha na Universidade do Minho (Braga) 

CEM-FMUP 

• Bolonha seminar on development of comon understanding of 

learning outcomes and ECTS (Porto) 

• O Processo de Bolonha em Portugal - o presente e o futuro (Lisboa) 

• Sucesso e abandono escolar no Ensino Superior (Porto) 

(Refere a participação em congressos em anos anteriores) 

DEM-FMUC 
• AMEE Conference 2007 (Trondheim, Noruega) 

• ADEE Anual Meeting (Dublin, Irlanda) 

DEM-FCMUNL (Participação em congressos e meetings, não especificados) 

 

5.9. Aplicação de políticas recomendações ou programas de organizações 

internacionais de educação médica: 

 Neste ponto, apenas o DEM-FCMUNL respondeu positivamente, referindo a 

aplicação de “Global Standards” emitidos por organizações como a AMEE, WFME 

ou a EUA.  

 

5.10. Cooperação/colaboração em projectos com outros departamentos ou instituições 

 Apenas a DEM-FMUC não referiu a participação em projectos com outras 

entidades. A UEM-ECSUM colabora com os estudantes e com outros departamentos 

da Escola, não especificando quais. Externamente, coopera com instituições ligadas à 

ECS-UM, “no âmbito de protocolos assinados com o Ensino Clínico em Instituições 
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Prestadoras de Cuidados de Saúde”. O CEM-FMUP coopera com o Serviço de 

Psiquiatria, especificamente para o Gabinete de Apoio ao Aluno, e com todos os 

serviços da FMUP, além de colaborar com várias instituições externas: FMUAN, 

Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Lúrio (Moçambique), a 

Associação Médica Brasileira e a Universidade de São Paulo (Brasil). Por último, o 

DEM-FCMUNL participa num projecto sobre a formação pedagógica dos docentes 

do Ensino Superior com as Universidades do Minho e de Lisboa.  

 

5.11. Áreas de actuação futura 

 Como actividades importantes a desenvolver no futuro, o CEM-FMUP refere 

que pretende apostar na elaboração e divulgação de material de apoio, enquanto que a 

DEM-FMUC considera vir a participar em eventos sobre educação médica pós-

graduada, desenvolver um Laboratório de aptidões clínicas e aumentar a sua presença 

na WEB. Não foram obtidas respostas dos restantes Centros.  

 

 

 6. Orçamento 

 Existem dois CEMs aos quais são atribuídas verbas específicas - UEM-

ECSUM e CEM-FMUP, sendo que este último refere como fontes de receita a 

atribuição de verbas do Orçamento de Estado, de Projectos de Cooperação 

Intergovernamentais (IPAD, EDULINK), da Fundação Calouste Gulbenkian e da 

Indústria Farmacêutica. Apesar de não lhe serem atribuídas verbas específicas, a 

DEM-FMUC menciona o suporte financeiro do Conselho Directivo e o patrocínio da 

sua newsletter por uma empresa farmacêutica. O DEM-FCMUNL não refere qualquer 

fonte de receita.  

 Como principais despesas, os CEMs indicaram os pontos registados no 

Quadro 8. 
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QUADRO 8 

Principais despesas realizadas pelos CEMs 
Centro de 

Educação Médica 
Despesas 

UEM-ECSUM (não respondeu) 

CEM-FMUP 
• Remunerações  

• Recursos materiais (papelaria) 

DEM-FMUC 

• Recursos materiais e newsletter 

• Despesas com reuniões, formações e outras iniciativas (ex.: cofee 

break) 

• Participação em congressos e cursos 

DEM-FCMUNL • Remunerações 

 

 

 7. Dificuldades 

 Quanto às dificuldades sentidas pelos CEMs, responderam o CEM-FMUP, o 

DEM-FCMUNL e a UEM-ECSUM. Os três referiram como principal dificuldade a 

falta de recursos humanos para as actividades desenvolvidas ou que se pretendem 

desenvolver, tendo a UEM-ECSUM especificado o problema de recrutamento no 

âmbito de projectos de investigação. Esta referiu-se também à vasta abrangência e 

multiplicidade de funções, enquanto que o primeiro acrescentou ainda a falta de 

espaços para a realização de actividades pedagógicas como um entrave à 

concretização dos objectivos a que se propôs.  

 

 

 CONCLUSÃO 

 

 Fazendo uma análise global, poderemos começar por afirmar que cada 

estrutura tem a sua designação própria, apesar da filosofia geral pela qual se regem os 

CEMs portugueses ser comum a todos eles. Observando as suas apresentações nos 

respectivos sítios na internet, constata-se que os seus objectivos giram em torno de 

um núcleo central de actividades que lhes é comum - formação pedagógica de 

docentes; apoio e avaliação das actividades educativas; avaliação curricular; 

cooperação inter-institucional -, verificando-se depois várias particularidades em cada 

um, que os tornam únicos, adaptados às necessidades, realidade e cultura próprias das 
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faculdades que os acolhem. Por exemplo, só um deles, o CEM-FMUP, se dedica mais 

especificamente ao apoio ao estudante, enquanto que dois outros, UEM-ECSUM e 

DEM-FMUC, oferecem um apoio administrativo mais substancial. Neste sentido, 

percebe-se a maior proporção de elementos de secretariado e de apoio informático na 

UEM-ECSUM. Não obstante, todos os CEMs denotam uma estrutura e uma atitude 

transversais,  apresentando um plano de actuação variado e objectivo. Apesar de não 

termos tido acesso aos documentos definidores dos CEMs, a existência de pelo menos 

dois documentos deste género para cada CEM parece indicar uma boa integração e 

regulação destas estruturas dentro das instituições. 

 As orientações que apresentam estão, de uma maneira geral, de acordo com as 

suas respostas ao questionário. Apenas a DEM-FMUC não referiu a realização de 

actividades no âmbito da cooperação externa, como é seu objectivo. 

 É importante notar que, de uma maneira geral, o corpo constituinte dos CEMs 

analisados é heterogéneo. O número de elementos varia muito entre todos. É de 

sublinhar a existência de pelo menos um elemento com competência na área das 

Ciências de Educação, facto que reflectirá a importância atribuída pela bibliografia e 

pelas instituições a estes profissionais no aperfeiçoamento das práticas educativas de 

uma Escola de Medicina. Os CEM-FMUP e DEM-FMUC mostram-se como 

estruturas que contemplam várias áreas de um modo mais especializado, a observar 

pela divisão que apresentam e pelo número de elementos que lhes estão afectados. De 

facto, parece haver uma relação proporcional entre o número de secções em que um 

CEM se divide e a quantidade de elementos que o compõem.  

 As áreas de actuação mais importantes, desenvolvidas em todos os CEMs 

estudados, parecem ser a formação pedagógica de docentes, o aconselhamento 

pedagógico e a participação em avaliações, o que reflectirá o objectivo comum da 

melhoria da qualidade formativa das instituições. Quase todos os CEM assinalaram a 

realização de actividades nas áreas de actuação inquiridas, à excepção de uma - o 

desenvolvimento de material pedagógico. De facto, este parece não representar uma 

prioridade, ao contrário do que se observa com os seus congéneres norte-americanos e 

ingleses. 

  As UEM-ECSUM e DEM-FMUC fazem um apoio administrativo mas 

substancial do que os restantes CEMs. O CEM-FMUP parece ter uma vertente 

investigacional e internacional mais forte do que os outros Centros, tendo 

estabelecidas cooperações institucionais especialmente com os países de língua oficial 
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portuguesa. O DEM-FCMUNL parece muito vocacionado para o 

aconselhamento/avaliação de práticas pedagógicas e para o estudo e desenvolvimento 

de métodos de ensino inovadores. É ainda o único CEM que faz parte da constituição 

de um órgão de Gestão, o Conselho Pedagógico, com direito a voto sobre as questões 

lá discutidas. 

 O funcionamento dos CEMs sustenta-se sobretudo nas verbas disponibilizadas 

pelos órgãos directivos das instituições, sendo que alguns conseguiram angariar 

fundos externos, públicos ou privados. Quanto às dificuldades, uma limitação tida 

como unânime prende-se com a escassez de recursos humanos, tendo também sido 

referenciada a falta de espaços para o desenvolvimento das actividades.  
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3. A EDUCAÇÃO MÉDICA NO ICBAS 

 

 

 3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ICBAS E DO CURSO DE MEDICINA: O CONTEXTO 

INTERNO 

 

 Com o objectivo de fazer uma caracterização sumária do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) no que respeita a sua criação, o currículo, os 

processos de avaliação e os corpos docente e discente, foram utilizados vários 

documentos, de entre os quais relatórios de avaliação interna e externa, relatórios de 

actividades, estatutos, anuários e decisões internas, neste contexto. Dar-se-á mais 

atenção aos aspectos pedagógicos menos positivos ou com potencial para melhorar, 

com vista a adoptar-se uma postura diferente em relação à educação médica, bem 

como às referências feitas a Centros de Educação Médica.  

 O período de análise é bastante alargado, dando-se contudo especial relevo à 

fase compreendida entre 1998 e 2004, devido à existência de inúmeros documentos 

oficiais de avaliação, e que servem de referência ao processo em estudo.  

 

 O ICBAS, criado pela Portaria nº 293/75, de 5 de Maio, foi integrado na 

Universidade do Porto e foi dotado de personalidade jurídica pelo Decreto-Lei nº 

429/75, de 12 de Agosto, usufruindo de autonomia administrativa e financeira. Nessa 

mesma Portaria (nº 293/75) podia perceber-se a vontade da criação de uma estrutura 

diferente das Faculdades Médicas existentes até então, dedicada não só à formação 

médica como a cursos afins (Veterinária, Agronomia ou Biologia). Esta almejava 

abraçar uma investigação mais especializada, que integrasse um currículo de forte 

pendor interdisciplinar e que valorizasse a formação básica de raiz, através da 

integração num mesmo espaço de um conjunto diversificado de ciências médicas 

básicas. Este modelo de ruptura foi assumido desde o início pelo grupo de 

universitários que lideraram o processo de criação do Instituto (dos quais se destacam 

Nuno Grande e Corino de Andrade), continuando bem presente no espírito da sua 

comunidade: 

 “A interdisciplinaridade, flexibilidade e a formação variadas foram sempre 

aspectos inerentes ao projecto ICBAS. A existência de docentes com múltiplas 

formações de base, apoiando a leccionação das várias licenciaturas, é um dos 
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aspectos emblemáticos da Instituição. A política de uma muito sólida formação 

básica para todas as Licenciaturas é um dos exemplos de como a 

interdisciplinaridade foi implementada ao longo dos anos, seja ao nível dos 

formadores e seja ao nível dos formandos” (www.icbas.up.pt).  

 

 Da leitura dos Estatutos do ICBAS, podemos enumerar os seguintes objectivos 

científico-pedagógicos: 

a) “Ministrar os cursos de licenciatura (designadamente de Medicina, em associação 

com o Hospital Geral de Santo António, de Bioquímica, em associação com a 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, de Ciências do Meio Aquático e de 

Medicina Veterinária) e de pós-graduação, bem como outros que venham a ser 

aprovados pelo Senado da Universidade; 

b) Organizar cursos de especialização, de mestrado (designadamente de Imunologia, 

Enfermagem e Oncologia) e estudos doutorais nos domínios referidos no número 

anterior; 

c) Fomentar e desenvolver as actividades de investigação científica; 

d) Promover acções de ensino extracurriculares e de formação profissional; 

e) Colaborar na prestação de serviços de índole científica e pedagógica numa acção 

de extensão universitária”. 

  

 Mais recentemente, o ICBAS definiu os seguintes objectivos gerais estratégicos 

para o triénio 2006-2009 (Relatório de Auto-Avaliação do ICBAS, 2007): 

“1) Assegurar a excelência no ensino, na investigação e na prestação de serviços à 

comunidade; 

2) Garantir a qualidade de vida (académica) dos estudantes; 

3) Aumentar o número de alunos de pré-graduação e pós-graduação; 

4) Fomentar a formação e o desenvolvimento dos recursos humanos; 

5) Melhorar a eficácia administrativa e de gestão; 

6) Aumentar as receitas próprias e diversificar a sua origem; 

7) Fomentar medidas de poupança e optimizar a utilização dos recursos financeiros; 

8) Reforçar a cooperação nacional e internacional  (nomeadamente com os países de 

língua portuguesa); 

9) Aumentar a notoriedade nacional e internacional do ICBAS.” 
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 De forma a cumprir os seus objectivos, a estrutura do ICBAS subdivide-se em 

Órgãos de gestão, Serviços e nos Departamentos, que se constituem como unidades 

funcionais de ensino e investigação em grandes áreas do conhecimento. 

 

 Segundo o anuário de 2006, ainda anterior à reestruturação no âmbito do 

Processo de Bolonha, o ICBAS oferecia os seguintes cursos: 

 - Quatro Licenciaturas em Medicina (em parceria com o Hospital Geral Santo 

António, 124 licenciados), Medicina Veterinária (37 licenciados), Ciências do Meio 

Aquático (5 licenciados) e Bioquímica (em parceria com a Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, 28 licenciados) 

 - Quatro Pós-graduações em enfermagem de anestesiologia, ciências médico-

legais, acupunctura, prevenção e reabilitação cardiovascular, tendo sido atribuídas 

noventa e cinco graduações; 

 - Mestrados nas áreas das ciências da enfermagem, ciências do mar – recursos 

marinhos, ciências de serviço social, oncologia, saúde pública, medicina de catástrofe, 

medicina legal e imunologia, tendo sido atribuídos cinquenta e cinco graus de Mestre;  

 - Doutoramentos nas áreas das ciências biomédicas, ciências médicas, ciências 

veterinárias, ciências do meio aquático, ciências da enfermagem e saúde mental, 

tendo sido atribuídos trinta e dois graus de Doutor; 

 

 

 3.1.1 As reformas e as avaliações do Curso de Medicina do ICBAS 

 

 Ao nível dos objectivos do Curso de Medicina, hoje apelidado Mestrado 

Integrado em Medicina, o Relatório de auto-avaliação de 2003 enunciava os seguintes 

pontos, que tinham vindo a ser progressivamente aplicados e ainda reforçados com a 

reforma curricular que entrava em vigor nesse mesmo ano: 

“1. Fornecer um currículo que promova da multidisciplinaridade e o 

desenvolvimento de capacidades nas áreas de: biologia humana; saúde pública e 

prevenção da doença; doença humana; método clínico e cuidados na doença; 

comunicação oral; homem e sociedade; deficiência e reabilitação; investigação e 

experimentação; 

2. Fornecer um ambiente educacional multidisciplinar; 

3. Fomentar uma atitude critica e de auto-estudo ao longo da vida profissional; 



  47 

4. Encorajar a aprendizagem através do estudo de evidências obtidas a partir de 

investigação inicial; 

5. Providenciar uma rede de oportunidades para o contacto precoce com os doentes, 

potenciando uma abordagem holística da medicina.” 

 

 O mesmo relatório refere que o currículo de Medicina começou a ser 

leccionado em 1976, baseado nos objectivos educacionais preconizados pela OCDE 

para as universidades regionais temáticas, considerando três ciclos sequenciais - ciclo 

básico, ciclo intermédio e ciclo profissional - e adoptando uma lógica pedagógica 

integrada, que começaria na molécula, passava pela célula, sistema, acabando no 

organismo. Para garantir a qualidade de formação clínica, foi celebrado um protocolo 

de cooperação com o HGSA, em 1978. Um ano mais tarde, surgiu o Decreto-Lei que 

criava a Licenciatura de Medicina no ICBAS, tendo sido dada ao HGSA a co-

responsabilidade na sua orientação. Foi então estabelecido um novo protocolo, no 

qual se entregava ao HGSA a responsabilidade da formação nos anos clínicos e pré-

clínicos (homologado em 1980 e revisto em 1995 e 2006), num modelo diferente de 

todas as outras faculdades de medicina do país. Segundo este protocolo, a 

coordenação entre as duas instituições cabe a uma Comissão Permanente que, apesar 

de não ter um calendário fixo de reuniões, tenta reunir-se mensalmente.  

 Refere-se ainda o relatório a existência de algumas alterações curriculares 

desde então.  

 

A revisão de 1996 

 

 Em 1994 iniciou-se um período de análise com vista à revisão do curso, tendo 

em conta as recomendações da Comissão Interministerial para a revisão do ensino 

médico, culminando numa reformulação do último ano do curso em 1996, com o 

objectivo de lhe conferir uma índole marcadamente prática, “passando-se a oferecer 

aos alunos um regime de ensino por módulos, com formação de quatro turmas 

principais que se subdividem em pequenos grupos de alunos, num ensino tutelado e 

profissionalizante” (Relatório de Auto-Avaliação de 1998). O relatório da auto-

avaliação de 1998 referia-se a esta remodelação como uma mais-valia para a 

formação dada pelo ICBAS, ainda que revisões semelhantes tenham sido levadas a 

cabo por todas as faculdades de medicina. O mesmo relatório defendia que o modelo 
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preconizado pelo ICBAS se mostrava mais eficaz, comparativamente com as 

faculdades “clássicas”, referindo a importância da criação do Departamento de Ensino 

Pré-Graduado (cujo director era nomeado pelo Conselho de Administração do HGSA) 

para a organização e qualidade formativa do currículo. Mencionava contudo, como 

ponto negativo, a fraca avaliação das disciplinas do 1º ano do curso feita pelos 

estudantes. 

  

Avaliação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (1999) 

 

 A primeira auditoria externa do ICBAS, enquadrada na avaliação do Conselho 

de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e da Fundação das Universidades, 

surgiu em 1999. Ela aplicava o Decreto-Lei n.º 38/94 de 21 de Novembro, que 

regulamentava a avaliação das Universidades. Inicialmente, este processo consistiu na 

elaboração de um relatório da auto-avaliação da instituição (referido acima), até que, 

numa segunda fase, se faria uma avaliação da responsabilidade da Comissão de 

Avaliação Externa (CAE) das Faculdades de Medicina e Medicina Dentária. Da visita 

ao ICBAS e da análise do seu relatório de auto-avaliação, a CAE expressou as suas 

críticas e sugestões, de entre as quais: 

 Relativamente à articulação entre as Escolas Médicas e os Hospitais que 

recebem os seus alunos, a CAE afirmou que “não há nenhum modelo de articulação 

entre a faculdade e o hospital capaz de atingir uma plataforma ideal de entendimento 

institucional”. Além desta desconexão institucional, sugeria a existência uma 

incongruência de posições entre a actividade assistencial hospitalar e o ensino 

universitário, alertando para a necessidade de se compreender que “a componente 

académica é uma mais-valia para o hospital e um mecanismo de garantia de 

qualidade. A colaboração dos médicos hospitalares no ensino pré-graduado é 

indispensável e deve ser incentivada através, por exemplo, da valorização das tarefas 

de ensino para efeito de progressão nas carreiras médicas” (Relatório  final  da 

avaliação  dos  cursos  de  Medicina/Medicina  Dentária  ‐  Comissão  de  Avaliação 

Externa das Faculdades de Medicina e de Medicina Dentária, 1999). 

 Relativamente ao ICBAS, a CAE frisou, em primeiro lugar, a necessidade de 

se saber se o modelo (diferente das outras faculdades) de relação institucional entre o 
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ICBAS e o HGSA era realmente mais profícuo na gestão corrente do Curso de 

Medicina. 

 Curricularmente, sublinhou a existência de várias áreas básicas sobrepostas e 

repetidas, de falhas ao nível dos programas e métodos de avaliação em várias 

unidades curriculares, a subvalorização da Saúde Mental no currículo, a não 

existência das disciplinas de Introdução à Medicina, de Introdução à Clínica ou de 

disciplinas de opção ao longo de todo o currículo.  

 Registou também críticas por parte de docentes no sentido da necessidade de 

reestruturação do ciclo básico (diminuindo a carga horária, entre outras medidas) e da 

falta de pessoal técnico e auxiliar. Os docentes do HGSA declararam grande 

dificuldade de coordenação com o ciclo básico. Por seu lado, os estudantes criticaram 

o elevado número, a componente prática e a carga horária de um conjunto de 

disciplinas do ciclo básico, as sobreposições de matéria e a parca articulação com o 

ciclo clínico. Quanto a este, as criticas visaram a vocação teórica excessiva, a 

deficiente definição dos programas e métodos de avaliação, repetição de matérias e o 

pouco comprometimento do hospital no ensino, com uma dedicação aquém do 

esperado por parte dos médicos, mais notado no 5º ano do curso. Resumindo, foram 

mencionadas várias lacunas na integração curricular horizontal e vertical. 

 A manifesta deficiência de espaços destinados às actividades pedagógicas, 

quer no ICBAS, quer no HGSA, também foi apontada, notando-se ainda que as 

recentes edificações e remodelações no HGSA contemplavam prioritariamente as 

funções assistenciais.  

 Segundo a CAE, o desafio mais difícil seria harmonizar os ciclos básico e 

clínico, uma vez que a necessidade de fazer antecipar no plano de estudos algumas 

disciplinas pré-clínicas iria implicar uma perturbação num ciclo clínico que era 

estável e organizado, além de encontrar oposição nos docentes do ciclo básico, cujas 

disciplinas seriam obrigadas a profunda reestruturação.  

  

 Como recomendações globais, transversais a todas as escolas, surgiram deste 

processo de avaliação os seguintes pontos: 

- Institucionalizar os hospitais ou serviços hospitalares que prestam ensino 

universitário; 

- Rever a actual legislação de contratação de docentes; 

- Adaptar-se o rácio docente/discente; 



  50 

- Reformular a carreira de investigação; 

- Realizar sistemática e periodicamente a auto-avaliação; 

- Proceder à análise anual da aplicação do plano de estudos em vigor; 

- Promover melhores condições de instalações e de equipamento para o ensino; 

  

 De modo específico em relação ao ICBAS, extraem-se as seguintes 

recomendações: 

“- Proceder-se a uma maior coordenação entre o ciclo clínico e o ciclo básico: 

- Dinamizar o Departamento de Ensino Pré-Graduado com a participação do ICBAS 

e do HGSA para melhor poder desenvolver a vertente do ensino da licenciatura na 

sua globalidade; 

- Valorizar e estimular a obtenção dos títulos universitários no corpo médico de um 

hospital que, segundo o seu regulamento, é universitário; 

- Melhorar de modo significativo as instalações pedagógicas nos ciclos básico, pré-

clínico e clínico; 

- Considerar as vantagens da implementação da carreira de investigação, em 

especial no ciclo básico; 

- Promover a melhoria do quadro de pessoal técnico e administrativo”. 

 

Avaliação do Grupo de Missão para a Saúde (2000) 

 

 Este Grupo foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/98, 

tendo este elaborado um documento sobre a realidade portuguesa no que respeita a 

área da Saúde, em 2000 (Rosado Pinto, 2006) 

 Das considerações gerais, destacaram-se como falhas a existência de duas 

carreiras separadas, uma hospitalar e outra académica, bem como a necessidade de se 

rever o conceito de hospital universitário, considerado demasiado redutor. Sugeriu-se 

antes a criação de uma rede de instituições de saúde (hospitais e centros de saúde) 

acreditadas para o exercício da docência. Foi ainda criticada a baixa produção em 

investigação, salientando a importância da inclusão de jovens assistentes nas equipas 

de investigação. (Report - Grupo de Missão para a Saúde, 2000)  
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A revisão de 2001 

 

 Em 2001, houve a definição a cargas horárias para as disciplinas/áreas 

clínicas, procedendo-se também à redução dessa carga em disciplinas do ciclo básico. 

Esta medida visava, além da criação de espaços para o auto-estudo e actividades 

extra-aula, uma atitude nova no sentido do contacto mais precoce com a experiência 

clínica. Também no ciclo clínico foram introduzidas algumas alterações que se 

assumiam como pontuais, como por exemplo a passagem para uma lógica de ensino 

modular, no sentido de não desvirtuar o plano de estudos geral definido na Lei. Todas 

estas pequenas alterações visavam a preparação de uma revisão curricular mais 

profunda que viria a ser feita um ano depois (Relatório de Auto-Avaliação de 2003). 

  

Avaliação da Associação Europeia das Universidades, EUA (2002) 

 

 Esta avaliação, realizada em 2002, no âmbito da Associação Europeia das 

Universidades (EUA), anteriormente designada Conselho de Reitores da Europa 

(CRE), produziu um documento com algumas considerações importantes 

relativamente ao panorama português (Evaluation of the 5 established faculties of 

medicine in Portugal - Final Report, 2002):  

 A par do défice das condições físicas para o ensino, realidade recorrente em 

Portugal, são de notar falhas curriculares, como a falta de objectivos bem delineados 

nos 4º e 5º anos, porque são anos de transição para o hospital, onde se perde algum 

contacto com a escola, a quem cabe desenhar o currículo. A integração horizontal e 

vertical dos currículos e a introdução do ensino Problem Based Learning (PBL), já 

recomendados por anteriores avaliações, foram alvo de pouco investimento. 

Relativamente ao ICBAS, foi ainda referido que os primeiros três anos eram muito 

teóricos e pouco orientados para a aplicação do conhecimento, desvalorizando-se o 

contacto precoce com a clínica desde os primeiros anos. 

 O rácio aluno/tutor é, segundo o relatório, inadequadamente elevado, 

denotando-se também a falta de recursos na área clínica, designadamente “teaching 

beds”. Por outro lado, é referida a sobre-ocupação dos médicos com outras tarefas 

para além do ensino (assistenciais, administrativas), prejudicando a qualidade 

formativa. A avaliação do sistema tutorial não pareceu ser clara. Verificou-se também 

que a avaliação contínua dos estudantes praticamente não existia. Aliás, afirma o 
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relatório que existem muito poucas preocupações sobre métodos/sistemas de 

avaliação dos estudantes no Ensino Superior. O treino e a avaliação das competências 

sociais e estruturais e dos comportamentos são insuficientes, sendo estas preteridas 

em relação às competências cognitivas. 

 Quanto à educação médica, na sua vertente científica, o relatório classifica 

como positiva a criação do Departamento de Educação Médica na Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (FCM-UNL), para apoiar e 

monitorizar as actividades de ensino e promover a qualificação pedagógica do corpo 

docente. Refere ainda que a contratação de peritos de outras áreas, que não a médica, 

para o departamento mostra um avanço real nesta área. Considera ainda que o treino 

de competências pedagógicas nas restantes faculdades está numa fase muito 

embrionária. Ademais, a avaliação dos docentes parece-lhes estar longe de ser clara e 

sistematizada, sem evidenciar consequências práticas, o que leva à desmotivação dos 

estudantes para a participação nos inquéritos pedagógicos. As competências 

pedagógicas dos docentes não são valorizadas ou avaliadas e existem resistências à 

implementação de mudanças por parte dos Conselhos Pedagógicos e, muitas vezes, 

por parte dos próprios Conselhos Científicos. Estes mostravam deter um excessivo 

poder de decisão em questões de ensino, comparativamente aos Conselhos 

Pedagógicos ou às Comissões de Avaliação Curricular (ou várias outras comissões ad 

hoc, que não apresentam um funcionamento regular e efectivo). Parece existir uma 

fragmentação do poder, com diluição de responsabilidades e falta de transparência 

nos processos de tomada de decisão – “there is no established quality assurance 

policy, especially not for teaching, and the capacity for a coherent and proactive 

strategic management at faculty level seams week, also in relation with the 

fragmentation of power and the very limited autonomy on funding” 

 Ficou a ideia global de que os recursos para a investigação são escassos e que 

não há incentivos para a excelência, sobretudo nas áreas clínicas. Apesar do ICBAS e 

a FMUP terem sido mencionados como as instituições que mais trabalhos produzem, 

é salientado o facto de, à altura, não incentivarem a investigação nos seus currículos 

pré-graduados. A desvalorização da investigação científica, muito evidente na carreira 

médica, mostra-se um problema grave e que requer soluções a vários níveis, inclusive 

governamentais.  

 

 Depois desta análise geral, o relatório recomendava: 
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- Monitorização das reformas implementadas no 6º ano; 

- Necessidade de se proceder a uma definição do papel dos docentes-médicos, dos 

seus deveres e recompensas; 

- Proceder-se a uma ligação mais precoce e mais substantiva à prática clínica 

(aprendizagem de competências clínicas, contacto com os doentes e uso da medicina 

baseada na evidência), à criação de disciplinas opcionais (também na área da 

investigação), à valorização da saúde comunitária, da medicina preventiva e social no 

currículo, incorporando sempre o princípio: mais prática, menos teoria. Apostar na 

avaliação dos resultados da aprendizagem – “assessment of learning outcomes”; 

- Lançar um sistema interno de garantia de qualidade para o ensino, o treino 

pedagógico de docentes, assim como criar um conjunto de iniciativas para o 

desenvolvimento de metodologias e instrumentos pedagógicos de forma a fomentar 

um ensino interactivo; 

- Promover a investigação no seio dos estudantes e do hospital, bem como diminuir o 

fosso existente entre a carreira puramente médica e a carreira puramente académica, 

de modo a atingir um corpo docente diversificado e bem preparado para uma 

formação de qualidade; 

- Instaurar um órgão de coordenação centralizada para a gestão curricular, com 

verdadeiro poder decisório concedido pelos Conselhos Directivo e Científico, e ao 

mesmo tempo extinguir comissões ad hoc e proceder à atribuição de claras 

responsabilidades aos cargos existentes;  

- Antes de se proceder às reformas necessárias, é extremamente importante fazer uma 

avaliação séria e profunda dos planos actuais e anteriores, das reformas e das 

decisões, de modo a extrair lições que contribuam para uma dinâmica de mudança 

construtiva e efectiva; 

- As relações entre faculdades e hospitais devem ser geridas através de uma comissão 

conjunta com poder de decisão; 

- Melhorar energicamente as condições físicas das faculdades.  

  

 Neste documento, a equipa da EUA analisa as Escolas Médicas de uma maneira 

mais global, mas baseando-se para o efeito em vários documentos, alguns deles mais 

específicos. Um destes consistia num conjunto de auditorias feitas em 2001, a convite 

da do Grupo de Missão para a Saúde, por duas peritas em educação médica - Carol 

Jolly e Judy McKimm, do Imperial College Medical School de Londres, no âmbito do 
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Contrato de desenvolvimento para a promoção da qualidade dos cursos de 

Licenciatura em Medicina. Estas avaliadoras focavam os aspectos específicos dos 

currículos de medicina e surgiram algumas orientações: 

- Definição de um core-curriculum; 

- Redução do peso dos conteúdos teóricos e reorientação do curso para a aplicação à 

prática da teoria que a sustenta; 

- Revisão da distribuição dos tempos curriculares atribuídos às ciências básicas e às 

disciplinas clínicas, bem como a importância de uma exposição precoce dos 

estudantes a diferentes cenários e situações clínicas; 

- Urgência de articulação curricular horizontal e vertical; 

- Pertinência da implicação de professores das disciplinas básicas no desenho das 

disciplinas clínicas e de professores das clínicas na definição dos conteúdos das 

disciplinas básicas; 

- Necessidade de definição dos objectivos a atingir pelos estudantes nos diversos 

níveis do curso e urgência do estabelecimento de uma coerência entre os objectivos e 

estratégias de cada ano do curso (e das suas disciplinas) e os instrumentos de 

avaliação utilizados; 

- Necessidade do 6º ano oferecer treino em medicina de emergência. 

- Importância da integração de todos estes pontos num processo de reestruturação de 

coordenação centralizada.  

 Esteve ainda em discussão o papel de um Centro de Educação Médica numa 

Escola de Medicina e o seu contributo na qualidade da avaliação, no treino 

pedagógico dos docentes e no desenvolvimento curricular, tendo as auditoras 

sublinhado a importância da definição clara de um estatuto e de um âmbito de acção 

para uma estrutura deste tipo.  

 

A revisão de 2003 

 

 É, então, em 2003 que se procede a uma reestruturação do plano curricular, 

“assente numa orientação e coordenação temática horizontal e vertical que se quer 

mais eficaz do que em anteriores planos, mormente com o agrupamento das 

disciplinas em grandes áreas de saber, cujos coordenadores dialogam directamente 

com os regentes, promovendo a integração de matérias e evitando-se redundâncias 

de conteúdos” (Relatório de Auto-Avaliação de 2003). Procedeu-se à redução do peso 
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das disciplinas básicas no currículo (embora aumentando o número de horas de 

contacto); ao combate às redundâncias de conteúdos; ao contacto mais precoce dos 

estudantes com disciplinas clínicas; à criação da disciplina de Saúde Mental; à 

promoção das alterações do novo plano junto de professores dos ciclos básico e 

clínico; e ao incentivo da avaliação contínua - tudo isto na sequência das 

recomendações feitas em avaliação externa anterior, em 1999. A carga lectiva foi 

aumentada, no sentido de se atingir um total de 5500 horas no final do curso, em 

conformidade com a Directiva Europeia para o Curso de Medicina2.  

 Ainda em resposta à Comissão de Avaliação Externa, o Relatório de auto-

avaliação de 2003 referia a existência de uma série de mecanismos de coordenação 

entre os ciclos básico e clínico que interligavam o ICBAS e o HGSA. Entre eles 

contavam-se a Comissão Permanente, definida no protocolo de cooperação entre 

ambas; a coordenação entre os órgãos pedagógicos e científicos homólogos; a 

Comissão Coordenadora de Licenciatura (ad-hoc); e um Gabinete de Avaliação 

Curricular (ad-hoc), encarregado de coordenar o processo de revisão curricular. Nesta 

altura não existiam disciplinas de opção em qualquer parte de plano de estudos, nem 

uma estrutura permanente de apoio pedagógico ou psicológico para os estudantes. O 

relatório sugeria a necessidade urgente da criação dessa estrutura. Relativamente à 

internacionalização do curso, destacava-se o programa Sócrates/Erasmus, que, desde 

1995, oferecia e regulamentava a oportunidade de mobilidade dos estudantes para 

outros países europeus (sobretudo Espanha e Itália).  

 No que importa a actualização do corpo docente, refere o relatório que esta é 

claramente desadequada às necessidades, não se tendo registado a organização de 

qualquer tipo de acção dirigida à formação pedagógica contínua de docentes e 

deixando-se ao critério de cada um a participação em programas do género, 

promovidos por outras entidades ou instituições. Para esta situação também contribui 

a politica de progressão na carreira docente, bem como a desvalorização da 

importância da qualidade pedagógica comparativamente à investigação, por parte das 

Instituições de Ensino Superior, designadamente da área médica. A implementação de 

                                                        
2 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council, 7 de Setembro de 2005 
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uma formação pedagógica contínua dos professores estava consignada nos objectivos 

futuros do Conselho Pedagógico. 

 Relativamente aos inquéritos realizados a estudantes (que não se realizavam 

desde 1994) e docentes: Os estudantes sublinharam como aspectos mais negativos a 

fraca qualidade das infra-estruturas de apoio à leccionação, especialmente em relação 

ao ensino prático. Quanto aos docentes, também se queixam da qualidade das 

instalações. Existe uma percentagem significativa que considera como fraco o apoio 

técnico/administrativo (visível inclusivamente no órgãos de gestão) ao ensino e 

investigação e que diz não haver uma articulação razoável entre as disciplinas. Como 

tal, afirma-se no relatório a vontade de se criar um gabinete de apoio ao ensino. Foi 

ainda feito um inquérito aos recém-licenciados do ICBAS, tendo estes afirmado que 

apesar de acharem sair bem preparados para a inserção na actividade profissional, 

sentem que não possuem o conhecimento necessário à prática de técnicas de 

diagnóstico e de actuação em situações de emergência. Referiram ainda a 

desarticulação entre ciclos, a redundância de algumas matérias ao longo do currículo e 

a incongruência de métodos e critérios de avaliação (Relatório de Auto-Avaliação de 

2003). 
 

Avaliação do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, CNAVES 

(2004): 

 

 Esta foi a última avaliação externa oficial realizada no ICBAS, finalizada em 

2004. Teve por base o relatório de auto-avaliação do ICBAS, de 2003, e os resultados 

decorrentes de uma visita da CAE às instalações da Escola. 

 No seu relatório, a CAE reconhece as características únicas do ICBAS, 

nomeadamente o seu ambiente multidisciplinar na área básica e na construção do 

corpo docente. O Protocolo existente entre o ICBAS e o HGSA e a existência da 

Comissão permanente são vistos como importantes para o bom funcionamento do 

curso de medicina, embora a CAE note que há necessidade de melhorar a 

comunicação, entre os órgãos responsáveis pelo planeamento do ensino e os 

responsáveis pelo ensino clínico.  

 Relativamente ao plano de estudos, a CAE tomou conhecimento da 

implementação de um novo currículo, posto em prática já no decorrer desse ano 

lectivo (2003/2004), durante a visita que efectuou às instalações do ICBAS. O 
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anterior plano que vigorava até essa data não foi avaliado de forma muito positiva 

pois apresentava várias deficiências e limitações, mas foram destacados como 

melhorias importantes alguns pontos contemplados no novo currículo. Entre eles 

estavam a valorização do auto-estudo e dos projectos opcionais através da diminuição 

da carga horária, a criação da oportunidade dos estudantes contactarem mais 

precocemente com a Saúde Comunitária e a diluição do fosso existente entre os ciclos 

básico e clínico. 

 Consideram também que o carácter multidisciplinar é bem aproveitado na 

constituição dos programas de ensino de algumas disciplinas. Os estudantes 

reconheceram que, quer este ponto, quer a proximidade com os seus professores, eram 

pontos fortes da Escola. 

 Quanto ao processo pedagógico, verificou a existência de participação dos 

estudantes nos órgãos pedagógicos (Conselho Pedagógico-ICBAS, Comissão 

Pedagógica-HGSA). Refere-se a existência de um Gabinete de apoio aos estudantes, 

positivamente valorizado por estes. A CAE refere que o currículo anterior era 

“pesado” em termos de carga horária e demasiado livresco. Afirma ainda que, embora 

continue a imperar o modelo clássico, nota a tentativa de introdução de técnicas de 

ensino mais modernas – ensino integrado de disciplinas associadas, Problem Based 

Learning (PBL), treino em investigação ou treino tutorial, em poucas disciplinas. A 

CAE previa que as alterações do novo currículo viessem a estimular uma evolução 

positiva nestes aspectos.  

 O corpo docente reparte-se em dois grupos. Segundo a CAE, os docentes do 

ciclo básico, demonstram um bom nível científico e estão mais dedicadas à 

investigação, valorizam o carácter multidisciplinar da Escola. Os docentes do ciclo 

clínico estão aparentemente menos integrados no espírito da Escola. Questionam o 

tipo de ensino ministrado e apontam dificuldades de conciliação da actividade 

assistencial com as actividades lectivas, bem como a falta de recompensas 

relativamente ao seu esforço pedagógico. A CAE considera que estes problemas 

devem ser corrigidos, apontando ainda no sentido da criação de um gabinete de apoio 

à investigação científica. 

 O ponto relativo às instalações e equipamento, a par do ponto “recursos 

financeiros”, foi avaliado mais negativamente. Este problema, considerado grave, 

sente-se sobretudo em relação às aulas práticas, como referem os estudantes. No 
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ensino clínico faz-se sentir a falta de apoio técnico mas regista-se que o HGSA tentou 

suprir recentemente algumas falhas com a criação de novas instalações. 

 Relativamente à gestão da qualidade, verificou a CAE que esta era assumida 

pelos Conselho Pedagógico e Comissão Pedagógica, em conjunto ou separadamente. 

A avaliação dos professores não era realizada regularmente até 2003, sendo que, dos 

dados existentes, essa avaliação valoriza grandemente a componente “investigação 

científica”. A CAE considera que o investimento na formação de docentes e os seus 

desempenhos pedagógicos deveriam ser valorizados nas avaliações, de forma a 

contribuir para a promoção da qualidade. Igualmente relevante seria a generalização 

de inquéritos a estudantes e professores, assim como a publicação dos respectivos 

relatórios. Por último, a CAE “recomenda a criação de um Departamento de 

Educação Médica com responsabilidade na actividade pedagógica, tanto nas 

ciências básicas como nas clínicas, e com competência directa na avaliação da 

qualidade e formação de docentes”. Este gabinete poderá contribuir fortemente para a 

necessidade de criação de um sistema permanente de controlo de qualidade, uma das 

falhas apontadas á Escola. 

 

O exercício de auto-avaliação de 2007: 

 

 Em 2007, realizou-se uma auto-avaliação institucional, no âmbito do 

lançamento de um exercício interno de avaliação institucional promovido pela 

Universidade do Porto, tendo em vista a preparação para o novo sistema de garantia 

de qualidade do ensino superior (definido na Lei n.º 38/2006, de 16 de Agosto). Esta 

lei prevê a criação da Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

(Decreto-Lei n.º 369/2007 de 5 de Novembro), responsável pela acreditação das 

instituições e seus ciclos de estudos. Esse exercício de avaliação acabou por não 

chegar até ao final, sobrando apenas um relatório de auto-avaliação sucinto, num 

molde esquemático, que não nos permite fazer um ponto de situação em relação ao 

panorama de 2003. 

 Nesse Relatório foram explicitados os objectivos estratégicos gerais 

(enumerados anteriormente) e específicos do ICBAS para o triénio 2006-2009. 
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A auto-avaliação no âmbito do processo de Bolonha (2008): 

 

 Em 2008 foi realizado o Relatório acerca da concretização dos objectivos do 

Processo de Bolonha3, que continha alguns elementos auto-avaliativos sobre a 

adequação dos ciclos de estudos do ICBAS ao espírito de Bolonha, no ano lectivo 

2007/2008. Nele, e relativamente ao Curso de Medicina, afirma-se que se procedeu à 

semestralização para as disciplinas anuais no 1º ciclo, sendo que o 2º ciclo é composto 

maioritariamente por unidades curriculares modulares e algumas semestrais. Refere-

se a harmonização de cada ano curricular, trazida pela introdução do sistema ECTS, e 

a introdução de uma unidade curricular para a realização de um trabalho original, bem 

como de um elenco de unidades curriculares opcionais no 6º ano.  

 Afirma-se que, à parte a reorganização estrutural mínima do plano de estudos 

referida atrás, houve a preocupação de seguir outras indicações de Bolonha, 

nomeadamente no que respeita o modo de avaliação nas diferentes unidades 

curriculares e o aumento da componente experimental e/ou de projecto. Este trabalho 

terá que ser mais aprofundado (principalmente para as unidades curriculares do 1º 

ano) “para que a concretização do processo de Bolonha não se fique pelo plano de 

estudos publicado. Há necessidade de formação pedagógica contínua dos docentes” 

(Relatório de concretização do Processo de Bolonha, 2008). Também foi demonstrada 

a necessidade da diversificação de acordos com outros hospitais afiliados ao ensino.  

 A passagem para o modelo de Bolonha “foi feita de forma serena e em 

consonância com as restantes escolas com Ensino Médico”(Relatório de 

concretização do Processo de Bolonha, 2008).  

 

 

 3.1.2 Análise ao novo currículo implementado em 2003 

 

 Uma vez que, tanto o Relatório de Auto-avaliação de 2007 como o Relatório 

de acerca da concretização dos objectivos do Processo de Bolonha, de 2008, não 

analisam profundamente a situação pedagógica vivida no ICBAS, recorremos a outros 

documentos, de âmbito interno, para avaliar a situação da escola nestes últimos seis 

                                                        
3 Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 107/2008 de 25 de Junho, que alterava o Decreto-Lei n.º 
74/2006, de 24 de Março 
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anos, desde o ponto em que se procedeu à reformulação curricular de 2003. Entre eles 

estão relatórios de disciplinas, relatos de problemas surgidos em sede do Conselho 

Pedagógico, documentos produzidos pela Associação de Estudantes do ICBAS 

(AEICBAS), etc.  

 

 Os primeiros estudantes do plano de estudos iniciado em 2003 estão a finalizar 

o seu curso precisamente neste ano lectivo - 2008/2009. Esta altura seria a ideal para 

implementar uma avaliação global e perceber os pontos fortes e fracos deste novo 

plano de estudos.  

 Ao contrário das intenções demonstradas em 2003, aquando da delineação do 

novo currículo, sem menosprezar as suas qualidades e melhorias a vários níveis, este 

veio trazer alguns problemas novos e nalguns casos expor ou agudizar outros já 

anteriormente encontrados e divulgados, tanto nos auto-relatórios como nos relatórios 

de avaliação externa, que obrigaram a sucessivos ajustes ao longo dos últimos anos.  

  

 Um dos défices mais visíveis prende-se com a desarticulação horizontal e 

vertical do plano de estudos.  

 De facto, quanto à articulação vertical, não parece ter havido uma estratégia 

comum entre os responsáveis de disciplinas que formam entre si “corredores” 

sequenciais de conhecimento. Não parece existir uma orientação aponte para a 

definição de competências e conteúdos “de cima para baixo”, começando pelas 

competências a verificar à saída do curso de medicina - o chamado “core graduate 

learning outcomes” - até chegar à definição dos conhecimentos científicos básicos 

que lhes estão subjacentes nas disciplinas dos primeiros anos. É de referir a existência 

de um documento que define as competências que um estudante de Medicina deve ter 

no final do seu curso (O Licenciado Médico em Portugal, 2005). Disto resulta, nuns 

casos, a redundância de conteúdos, e noutros, a preparação insuficiente de uma 

determinada etapa para a subsequente. São exemplos destas situações os grupos de 

disciplinas: Fisiologias Humanas - Semiologia médico-cirúrgica - Medicina; as 

Genéticas; as Microbiologias; Saúde Comunitária - Medicina Geral e Familiar - Saúde 

Pública. A maior parte destes exemplos põe em evidência uma das falhas mais antigas 

e difíceis de remover (não só verificado no ICBAS mas também noutras Escolas 

Médicas) - a difícil interligação entre os “ciclos” básico e clínico, entre o Instituto e o 
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Hospital, ou, mais precisamente, entre os Órgãos Pedagógico e Científico do ICBAS e 

os Órgãos Pedagógico e Científico do HGSA. 

  Quanto à articulação horizontal, apesar da existência de exemplos bem 

sucedidos entre algumas unidades curriculares (como é o caso da Biofísica, Química 

Biológica e Métodos Quantitativos), foram identificados alguns desequilíbrios, que 

tiveram a sua máxima expressão ao nível do 3º ano. De facto, este ano corresponde a 

uma etapa que sofreu profundas alterações, incorporando o objectivo de esbater a 

antiga “barreira” existente entre os ciclos básico e clínico - uma meta a que a CAE de 

1999 se tinha já referido como sendo um desafio difícil. Para tal, englobou unidades 

curriculares da responsabilidade do ICBAS e outras geridas pelo HGSA. Este facto - 

ao qual não podemos deixar de adicionar os problemas do aumento da carga de horas 

de contacto e a leccionação simultânea de dois anos diferentes em Semiologia no seu 

primeiro ano de implementação - veio evidenciar as dificuldades de coordenação 

horizontal entre as unidades curriculares (UCs), sobretudo em termos de trabalho 

pedido aos estudantes e de coordenação pedagógica entre os órgãos das duas 

instituições. Tentando isolar cada um dos factos que contribuíram para esta situação, 

podemos referir o seguinte:  

- Em primeiro lugar, o aumento da carga de horas de contacto alocada ao novo 

currículo, e muito significativa no 3º ano (1020 horas durante o ano, 30 horas por 

semana), impedindo a valorização do auto-estudo, veio revelar-se desajustada à luz do 

Processo de Bolonha; 

- Depois, o claro desajuste na quantidade de trabalho extra-aula exigido, em contra-

senso com a exagerada carga de horas de contacto. No trabalho extra-aula incluía-se o 

estudo dos conteúdos, a realização de trabalhos e monografias e a preparação de 

seminários, o que fazia ultrapassar largamente os 60 ECTS definidos para um ano 

lectivo e evidenciava a falta de coordenação entre as UCs desse mesmo ano, 

exacerbando mais ainda o problema da excessiva carga de horas de contacto; 

- A situação particular da leccionação da UC Semiologia Médico-Cirúrgica a 2 cursos 

em simultâneo (os cursos de 2002-2008 e de 2003-2009), no designado ano de 

transição, revelou-se particularmente caótica para esta área, quanto mais que não 

pareceu haver uma estratégia antecipada de amortecimento das possíveis 

consequências; 
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- O facto de não haver uma estrutura de coordenação horizontal, que pudesse servir de 

plataforma de discussão e de harmonização entre as disciplinas, impediu a 

minimização eficaz e atempada do desequilíbrio verificado; 

- Por último, percebe-se a falta de coordenação das estruturas pedagógicas no sentido 

de evitar ou resolver este problema concreto, tendo sido bem visível, por exemplo, ao 

nível da formulação de horários. 

 

 As opiniões de estudantes e professores espelham algum descontentamento 

face à situação actual.  

 Os inquéritos pedagógicos aplicados aos estudantes pela Comissão 

Pedagógica do HGSA relativos ao ano lectivo 2006/2007 apresentaram resultados 

negativos para várias unidades curriculares do 3º, 4º e 5º anos, incidindo 

particularmente na definição e clareza de conteúdos programáticos e do sistema de 

avaliação. 

 Por seu lado, verificava-se descontentamento por parte de alguns professores, 

principalmente quanto à falta de coordenação horizontal e vertical no plano de 

estudos.  

 

 Em resposta ao descontentamento que se verificava, foi introduzida no ano 

lectivo 2007/2008 nova alteração minor ao currículo (não publicada em Diário da 

República), por proposta do Director do Departamento de Ensino Pré-Graduado, que 

se baseava na semestralização dos 4º e 5º anos, na tentativa de articulação das UCs e 

em ajustes de extensão variada no seio de cada UC do ciclo clínico. Alguns pontos da 

proposta inicial não puderam ser implementados, por impossibilidades legais ou 

técnicas. Apesar de globalmente positiva e de ter tido o mérito de englobar os 

estudantes na sua execução, foi muito discutida a extemporaneidade do seu 

aparecimento por duas razões. Primeiro, porque as mudanças que pretendia 

implementar, que visavam a adequação do ciclo clínico ao espírito de Bolonha, 

vinham após a reestruturação realizada e formalizada pelo Conselho Pedagógico 

pouco tempo antes, precisamente com o objectivo do enquadramento do ICBAS nesse 

paradigma (o que sugeria mais uma vez a desarticulação entre órgãos). Segundo, 

porque surgia numa altura em que o novo plano de estudos, iniciado em 2003 ,ainda 

não tinha concluído a sua primeira edição, pelo que não era ainda possível fazer uma 

avaliação quanto à sua qualidade formativa. Relativamente a esta avaliação, 
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desconhece-se se estavam previamente criados instrumentos de avaliação a aplicar 

após a implementação completa desse plano de estudos.  

  

 No cômputo geral, verificou-se uma melhoria concreta: 

- Passagem do sistema modular, no 4º e 5º anos, para um sistema semestralizado, 

tendo sido a chave da rentabilização das horas de contacto em muitas UCs. A 

distribuição de um horário fixo semanal a cada médico-docente constituiu um grande 

passo na organização das actividades lectivas; 

- Eliminação de matéria redundante, como foi o caso das UCs de Genética, das 

Patologias e da Saúde Comunitária; 

- Tentativa de adequação dos ECTS; 

- Compreensão da importância de simuladores como material de apoio à 

aprendizagem numa escola médica do século XXI - aquisição de equipamento; 

 

 Por outro lado, pareceu haver algumas falhas:  

- O aumento da carga das horas de contacto nalguns pontos, por exemplo no 6º ano; 

- A não resolução, no imediato, dos desequilíbrios no 3º ano; 

- Atribuição discutível dos ECTS e incongruências relativamente à carga de trabalho 

nalgumas disciplinas chave; 

- Falha no estabelecimento de protocolos com outras instituições para a leccionação 

de algumas áreas do currículo, como foram os casos da Infecciologia, leccionada no 

Hospital Joaquim Urbano, e da Cirurgia Plástica, leccionada no Centro Hospitalar de 

Gaia; 

- Atraso na afixação dos resultados dos exames da época normal, com prejuízo para o 

estudo para os exames da época de recurso (em muitos casos os resultados dos 

primeiros foram afixados com menos de 48 horas de antecedências dos exames de 

recurso); 

- A proposta inicial de várias alterações que não podiam ser implementadas devido, 

sobretudo, a constrangimentos legais; 

- Os fracos resultados obtidos na tentativa de mudar o sistema de ensino-

aprendizagem e o sistema de avaliação. 

 

 A AEICBAS teve um contributo fundamental na avaliação destas mudanças, 

na detecção e recolha das falhas existentes e na proposta de soluções de 
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melhoramento contínuo. A associação enumerou ainda alguns problemas que, embora 

não específicos deste novo modelo curricular, carecem de resposta por parte da 

escola: 

- O crescente rácio aluno/docente, uma vez que, a cada ano, aumenta o número de 

estudantes a entrar no ciclo clínico; 

-  a necessidade de se compreender e definir o que é a avaliação e quais os métodos e 

parâmetros mais apropriados para cada situação; 

- a definição do core-curriculum, bem como das competências a adquirir ao longo do 

curso; 

- a definição clara e completa das fichas de disciplina, como preconiza o Regulamento 

dos princípios a observar na avaliação dos discentes da UP4; 

- a questão do acesso ao “laboratório de simulação” e a sua disponibilização efectiva 

para o apoio à leccionação das UCs que dele necessitem, principalmente as UCs de 

iniciação à clínica.  

 

 Os problemas de coordenação curricular e a qualidade pedagógica dela 

decorrente foram discutidas a título extraordinário ao nível da Direcção de Curso e do 

Conselho Científico. O Director de Curso assumiu alterações pontuais excepcionais 

para o 3º ano, reconhecendo que este é aquele que mais se afasta do desejável. 

Prontificou-se a: (i) estimular o fortalecimento das estruturas pedagógicas do curso e 

das acções com vista à adequação ao processo de Bolonha; (ii) trabalhar com os 

Regentes no sentido de distribuir razoável e coordenadamente a carga de trabalho dos 

estudantes pelo conjunto de ECTS definidos; (iii) e organizar a coordenação 

pedagógica dos diferentes anos para a detecção precoce e correcção imediata dos 

problemas pedagógicos surgidos no dia-a-dia. Do Conselho Científico surgia a 

preocupação decorrente da falta de comunicação entre os responsáveis de cada 

unidade curricular (que continuam a privilegiar uma lógica individualista dos 

conteúdos a leccionar nas suas disciplinas) e com a falta de um plano transversal a 

todas as disciplinas, que desenhe e valide os conteúdos a leccionar e a avaliar ao 

longo do curso. Chamava ainda a atenção para a importância da avaliação na 

definição urgente de métodos de ensino.  

                                                        
4 emitido como Deliberação n.º 1536/2005 da Secção Permanente do Senado da Universidade do Porto, 
em Diário da República - II Série, a 23 de Novembro de 2005 
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 3.2 ENQUADRAMENTO DO ICBAS: O CONTEXTO EXTERNO 

 

 Relativamente ao contexto externo em que se insere o ICBAS, assiste-se hoje 

a uma conjuntura especial, que influenciará a dinâmica e o futuro da instituição nos 

próximos anos:  

  

 3.2.1 O processo de Bolonha 

 

 A implementação do Processo de Bolonha foi já realizada para todos os ciclos 

de estudos do ICBAS e podemos dizer que foi bem sucedida no que respeita às 

exigências legais impostas pelo Governo. No entanto, existe um nível de 

implementação mais profundo, impossível de ser medido através de normas 

legislativas, que se prende com: (i) a alteração do paradigma de ensino-aprendizagem 

vigente até hoje; (ii) a mudança das mentalidades; (iii) e as posturas pedagógicas. Este 

é o momento de criar uma discussão ampla em torno deste tema, de suscitar a partilha 

de boas práticas e promover iniciativas que conduzam à melhoria de todo o processo 

de ensino-aprendizagem. É momento de repensar o que é a aprendizagem, de que 

maneira é que se constitui como assimilação do conhecimento e de que forma o 

processo avaliativo se constitui como um dispositivo de formação. Coloca-se hoje em 

debate o caminho da utilização mais intensa da auto-avaliação, a valorização 

crescente de comportamentos, a apreciação de capacidades de raciocínio, integração e 

decisão, em detrimento progressivo de uma avaliação quase exclusivamente 

cognitiva. Chama-se a atenção para um processo centrado no estudante e que se 

prolongue ao longo da vida.  

 A internacionalização da escola e a captação de novos públicos, através da 

criação de múltiplas ofertas formativas, constitui outra vertente deste processo que 

não deve ser desprezada. 

 A Reitoria da UP tem dado um estímulo substantivo no sentido de uma 

transformação que se sabe ser lenta e que necessita do empenho de todos os 

intervenientes. O ICBAS deverá aproveitar esse estímulo de forma a trazer esta 

atitude de mudança e aperfeiçoamento para o seio a sua comunidade.  
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 É de referir que, em 2005, a UP elaborou o Regulamento dos princípios a 

observar na avaliação dos discentes da UP, que aponta algumas metas básicas na 

prossecução deste objectivo.  

 

 3.2.2 O Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior 

 

 Por outro lado, assistimos a uma revolução no que diz respeito ao novo figurino 

do regime jurídico das Universidades e, consequentemente, das suas unidades 

orgânicas. Segundo a Lei n.º 62/20075, as Universidades são obrigadas a pensar 

novamente o seu modelo de gestão e de missão, o que leva à elaboração dos novos 

documentos-base da estrutura organizativa e de governo. 

 A Reitoria da UP já redefiniu os seus estatutos, conforme o disposto na 

legislação actualmente em vigor, cabendo agora a cada unidade orgânica proceder à 

reformulação dos seus. Chega então a vez do ICBAS elaborar e aprovar novos 

estatutos, tarefa que começará já no início do segundo semestre de 2009, através da 

definição da missão, das normas de organização interna e do seu funcionamento nos 

planos científico, pedagógico, disciplinar, financeiro e administrativo. Surge assim 

uma oportunidade única para aperfeiçoar e actualizar os modelos de gestão do 

ICBAS, designadamente através da criação de:  

- Maior flexibilidade na gestão financeira;  

- Sistemas claros de responsabilização para os vários níveis de funcionamento de 

actividade institucional;  

- Sistemas de motivação para bom desempenho pessoal e institucional, e de apelo à 

liberdade criativa; 

- Sistemas de controlo da qualidade institucional. 

 

 3.2.3 A Avaliação Externa 

 

 As novas posturas relativamente à garantia da qualidade nas Instituições de 

Ensino Superior estão bem patentes na atitude do governo face à sua avaliação. Nos 

                                                        
5 Lei n.º 62/2007, que define o Regime jurídico das Instituições do Ensino Superior - Diário da 
República, 1.ª série — N.º 174 — 10 de Setembro de 2007  
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termos da Lei n.º 38/2007 e do Decreto-Lei n.º 369/20076, foram definidos os moldes 

do sistema de garantia da qualidade do ensino superior reconhecido 

internacionalmente e criada a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior. Este sistema destaca-se pela universalidade, obrigatoriedade, periodicidade, 

pela exigência da adopção de políticas de qualidade no interior das próprias 

instituições de ensino superior, pela multidimensionalidade e pela sujeição dos seus 

critérios aos padrões firmados no desenvolvimento do Processo de Bolonha (DL n.º 

369/2007). A Agência assume a responsabilidade pelos procedimentos de garantia da 

qualidade (avaliação e acreditação), bem como pela inserção de Portugal no Sistema 

Europeu da Garantia da Qualidade do Ensino Superior. Esta comunicou recentemente 

às instituições de ensino superior que começará a laborar brevemente, pelo que se 

abre um desafio redobrado para a escola, no sentido de se preparar da melhor maneira 

possível para receber uma possível avaliação a este nível. 

 

 

 3.2.4 As novas instalações do ICBAS 

  

 A espera por novas instalações para a escola, desde a apresentação do 

Contrato-Programa ao Grupo de Missão para a Saúde (1999), que dignifiquem o 

trabalho de qualidade produzido pelos seus membros ao longo dos anos, está a chegar 

ao fim. Depois de um grande compasso de espera, está finalmente em andamento a 

construção do novo pólo que albergará o ICBAS e a Faculdade de Farmácia. A junção 

destas instituições, em articulação com o Centro Hospitalar do Porto, criará uma 

grande Escola de Ciências da Saúde, permitindo manter uma interdisciplinaridade que 

sempre esteve associada ao ICBAS. Os novos espaços e equipamentos permitirão a 

melhoria significativa das condições de trabalho e constituirão uma plataforma de 

crescimento da escola a todos os níveis.  

 

 

                                                        
6 Lei n.º 38/2007, que aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior - Diário da República, 
1.ª série — N.º 157 — 16 de Agosto de 2007; e DL n.º 369/2007, que concretiza a criação da Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior - Diário da República, 1.ª série — N.º 212 — 5 de 
Novembro de 2007. 
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 3.3 ANÁLISE SWOT DO ICBAS E DO CURSO DE MEDICINA 

 

 

 Depois de caracterizado todo o contexto em que se insere o ICBAS, e 

baseando-nos nos mesmos documentos utilizados no capítulo anterior, poderemos 

representar a sua situação actual de uma maneira mais resumida e objectiva, através 

de numa análise SWOT. Esta consiste na identificação das Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças - sendo as 

duas primeiras internas à própria instituição e as duas últimas relativas ao ambiente 

externo à instituição. 

 

 Forças: 

1. Filosofia institucional assente na multidisciplinaridade das suas áreas de actuação e 

do seu quadro de docentes; 

2. Ambição dos responsáveis executivos, pedagógicos e científicos em alcançar 

padrões de excelência; 

3. Apoio qualificado na área jurídica aos Conselhos Directivo e Pedagógico; 

4. Compreensão das dificuldades com que o currículo de medicina se depara, por 

parte dos responsáveis científicos e pedagógicos do curso; 

5. Director da instituição carismático, com capacidade de liderança para promover 

alterações de fundo na organização institucional e nos curricula; 

6. A formação científica do corpo docente das áreas básicas e o seu investimento na 

investigação; 

7. Interesse e disponibilidade demonstrada por alguns docentes relativamente às 

questões da educação médica e ao desenvolvimento da sua formação pedagógica; 

8. Corpo de estudantes colaborante e com sentido de responsabilidade no 

desenvolvimento contínuo da instituição; 

9. Os laços institucionais com o CHP; 

10. Compreensão de que os novos materiais de ensino constituem uma mais-valia no 

processo de aprendizagem. 

 

 Fraquezas: 

1. Desarticulação entre os órgãos pedagógicos; 
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2. Inexistência de uma filosofia de investimento no ensino e nas competências 

pedagógicas, de um programa de formação pedagógica contínua e de um sistema de 

avaliação pedagógica dos docentes, a par do desconhecimento e desvalorização destes 

pelas questões da Educação Médica; 

3. Inexistência de um sistema de avaliação, de monitorização curricular ou de estudos 

de impacto sobre as reformas realizadas; 

4. Implementação incompleta do Processo de Bolonha - não foi ainda promovida a 

transformação das práticas pedagógicas no sentido de criar novas formas de ensino, 

de aprendizagem e de avaliação; 

5. Problemas relativos ao currículo: dificuldade no estabelecimento de um currículo 

globalizado em volta de objectivos específicos transversais e longitudinais bem 

definidos (inexistência de um core curriculum); desarticulação horizontal e vertical 

entre várias disciplinas; falhas ao nível do treino e avaliação de competências, 

comportamentos e aptidões específicas ou transversais; redundância de conteúdos; 

desajustes na carga horária; rácio aluno/tutor elevado; contacto tardio com a prática 

clínica; 

6. Problemas pedagógicos intra-disciplina: problemas com as fichas de disciplina 

(nomeadamente ao nível da definição dos programas e métodos de avaliação, 

nalgumas unidades curriculares); método de ensino; falta de aplicação das disciplinas 

básicas à prática clínica; afixação  tardia de pautas de exame; 

7. Baixo entusiasmo e comprometimento do hospital no ensino, a par do pouco 

investimento dos seus médicos no ensino e na carreira universitária; 

8. Fraca qualidade das instalações actuais para o ensino; dispersão das infra-estruturas 

da Instituição por vários pólos; 

9. Inexistência de um gabinete de apoio psicológico e pedagógico para os estudantes;  

 

 Oportunidades: 

1. O Processo de Bolonha e a atitude de mudança para um novo paradigma de ensino-

aprendizagem; 

2. O regime jurídico das instituições de ensino superior - revisão profunda dos 

estatutos e do funcionamento do ICBAS; 

3. O novo sistema de garantia da qualidade das instituições do ensino superior; 

4. As instalações futuras do ICBAS; 

5. A possibilidade de expansão de parcerias com outros hospitais e outras unidades de 
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saúde; 

6. O alargamento das possibilidades educativas através das novas tecnologias da 

informação e comunicação e da simulação. 

 

 Ameaças: 

1. Sistema de saúde demasiado orientado para a produtividade clínica e pouco voltado 

para o ensino; 

2. Desvalorização da pedagogia das carreiras médica e universitária; 

3. A desestabilização institucional provocada pelas alterações legislativas que têm 

ocorrido num período recente - os exemplos do Processo de Bolonha, do Regime 

jurídico das instituições do ensino superior; da avaliação das universidades; 

4. Limitações de índole financeira. 
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4. A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO 

MÉDICA NO ICBAS 

  

 

 Fazendo uma integração do que foi exposto até este momento - desde a 

revisão do conhecimento científico produzido em Educação Médica, da análise dos 

Centros de Educação Médica existentes em Portugal, até à análise do percurso e da 

actual situação do Curso de Medicina no ICBAS - e no sentido de melhorar o serviço 

que a Escola presta à comunidade em termos de formação e produção de novos 

médicos, chega o momento de reflectir sobre a justificação da implementação de um 

CEM no ICBAS. É necessário, por um lado, efectuar o levantamento das necessidades 

apresentadas pelo ICBAS e, por outro, analisar o âmbito de actuação de um CEM, 

para compreender de que modo é que o cruzamento destes dois aspectos trará 

vantagens e melhorias para a instituição e para o curso, principalmente ao nível da 

formação pedagógica de docentes, do desenvolvimento curricular, da 

avaliação/garantia da qualidade dos ciclos de estudos e da melhoria da qualidade de 

vida académica dos estudantes.  

 São várias as referências a um CEM nos processos de avaliação explanados no 

capítulo anterior. O relatório da auto-avaliação do ICBAS de 2003, embora não se 

referindo explicitamente à criação de uma estrutura deste tipo, aborda esta questão, 

sobretudo quando se refere à necessidade e ao intuito de criar um programa de 

formação pedagógica de professores, à vontade de implementar uma estrutura de 

apoio ao estudante, à desarticulação curricular entre os ciclos básico e clínico e à 

inexistência de um sistema de avaliação dos docentes. Relativamente às avaliações 

externas, existem referências directas à importância da implementação de um CEM 

nos relatórios de avaliação da EUA (2002) e do CNAVES (2004).  

 De uma maneira geral, muitas das preocupações expressas em todas as 

avaliações apresentadas neste trabalho vão de encontro àquelas que podem ser as 

funções de um CEM, se atendermos aos inúmeros objectivos que poderão ser 

definidos no seu âmbito de actuação. Apesar de ser necessário compreender que um 

CEM não colmatará todos os pontos fracos da instituição ou dos ciclos de estudos, é 

importante referir que a sua criação poderá ajudar a suprir algumas falhas registadas 

ao longo dos últimos anos, contribuir para a prossecução dos objectivos estratégicos 

do ICBAS e, inclusivamente, reforçar alguns dos seus pontos fortes. 
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 Através da reflexão sobre o que poderá constituir a sua missão e funções 

próprias e sobre o modo como estas se cruzarão com as necessidades do ICBAS, 

analisaremos o seu campo de actuação em cinco grandes áreas: (1) Formação 

pedagógica de docentes (2) prestação de serviços; (3) acompanhamento do 

desenvolvimento curricular (4) avaliação institucional; (5) investigação. 

 

 

 4.1 ÁREAS DE ACTUAÇÃO 

 

4.1.1. Formação pedagógica de docentes 

 A identificação desta necessidade por parte da instituição (Relatório de auto-

avaliação, 2003) e as preocupações ou recomendações emitidas por alguns dos 

organismos de avaliação vão no sentido da percepção da complexidade e da exigência 

crescentes do papel do docente na área da saúde. O reconhecimento da importância da 

actividade docente obriga à aposta na oferta de formação profissional específica e 

contínua na área da pedagogia. A transformação das práticas educativas consignadas 

no Processo de Bolonha7 reforça a necessidade da formação pedagógica dos docentes 

e da sua actualização permanente.  

 Deste modo, poderia ser atribuído ao CEM a responsabilidade na definição de 

programas de formação, que englobassem o ensino e avaliação de competências dos 

docentes. Estes programas poderiam constituir a chave para a “operacionalização” do 

novo modelo de ensino-aprendizagem, permitindo o ensino de novas abordagens 

educativas, incluindo novas técnicas de ensino-aprendizagem e novos  métodos de 

avaliação. Esta actividade tem sido reconhecida como de primeira importância em 

todos os programas dos CEMs portugueses. 

 As possibilidades no tipo de formação pedagógica a ministrar são múltiplas, 

assim como o público-alvo a que se destina.  

 Numa fase inicial, será necessária a formação pedagógica generalista, que 

transmita princípios pedagógicos básicos essenciais a qualquer profissional com 

                                                        

7 Decreto-Lei n.º 42/2005, sobre os Princípios reguladores de instrumentos para a criação do 
espaço europeu de ensino superior - Diário da República, 1ª Série-A, n.º 37, de 22 de Fevereiro de 
2005. 

 



  73 

responsabilidades educativas. Esta necessidade é transversal ao corpo académico do 

ICBAS e poderia ser aproveitada num âmbito mais alargado. Uma vez que o ICBAS 

possui um quadro académico muito heterogéneo e ministra outros cursos para além da 

Medicina, a opção em fornecer uma formação mais generalizada e transversal, que 

possibilite a inclusão de docentes com diferentes backgrounds profissionais e áreas de 

leccionação, deverá ser equacionada para que a melhoria pedagógica atinja o maior 

número de indivíduos possível. Por outro lado, existem questões específicas ao Curso 

de Medicina, e mesmo a áreas específicas dentro do curso, que requereriam uma 

formação especializada, que englobasse um número restrito de professores. Acresce a 

aquisição de competências específicas, que deveriam ser equacionadas paralelamente 

à formação generalista.  

 A par dos cursos ou workshops de formação, estaria no âmbito de um CEM a 

diversificação de estratégias, como é o caso da realização de encontros, da elaboração 

de dossiers sobre temas pedagógicos, de boletins ou newsletters, da criação de espaço 

(físico e/ou virtual) de apoio bibliográfico, etc. Estas estratégias seriam muito 

importantes na divulgação e na promoção da discussão de temas sobre Educação 

Médica, ou seja, no despertar dos docentes do ICBAS para esta temática. 

 

4.1.2. Prestação de serviços 

 Esta vertente engloba um campo de actuação vasto e diferenciado.  

 Um dos serviços que um CEM poderia prestar seria a oferta de assessoria na 

área pedagógica, à instituição e aos docentes, tida como um dos principais objectivos 

por parte dos CEMs. 

 A assessoria institucional, principalmente ao nível de órgãos como o Conselho 

Directivo, o Conselho Pedagógico, a Comissão Pedagógica, o Departamento de 

Ensino Pré-Graduado e a Direcção do Ciclo de Estudos, poderá constituir-se como 

aconselhamento (intervenção pontual de opinião especializada) ou como consultoria, 

na medida em que se pode envolver no diagnóstico de uma situação e no 

acompanhamento de soluções encontradas. O seu funcionamento como órgão 

consultivo passaria pela disponibilização de informação de relevo na área da 

Educação Médica, que fornecesse as bases científicas da actuação pedagógica, para a 

discussão das questões educativas com que a Escola se depara no dia a dia. Ou seja, 

caberia ao CEM o estudo e a preparação de temas e questões pedagógicas, bem como 

a investigação de orientações que respondam aos problemas encontrados, de modo a 
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facilitar uma discussão formada e informada no seio daqueles órgãos. São exemplos o 

alargamento de parcerias com outras instituições de saúde, a política de 

internacionalização do ICBAS, a implementação de um sistema de qualidade 

institucional, entre outros.  

 A assessoria pode também ser pedida pelos departamentos ou pelos docentes, 

isoladamente. A procura activa do CEM por parte dos docentes para a prestação de 

apoio pedagógico pode ocorrer no âmbito do acompanhamento e supervisão da 

prática pedagógica, da avaliação do ensino ou da realização de projectos educativos 

mais regulares e específicos que estes queiram implementar nas suas disciplinas. 

Deste modo, o CEM poderia fazer o aconselhamento a professores no que respeita 

problemas pontuais e concretos surgidos nas suas disciplinas, detectando as falhas e 

orientando no sentido do desenvolvimento de melhorias, ou apoiar projectos mais 

ambiciosos ou longitudinais, como a implementação de uma nova estratégia de ensino 

por parte de uma disciplina ou departamento, que incluísse a planificação, 

organização, execução e avaliação da prática pedagógica (Rosado Pinto, 2006). Aqui 

caberia também a construção de material de apoio pedagógico, como é o caso dos 

instrumentos de avaliação do ensino e da aprendizagem. A importância de um CEM 

estaria centrada na valorização da procura activa por parte do docente e na oferta de 

disponibilidade para acompanhar os problemas que lhe seriam apresentados. 

 

 Para além da assessoria, um CEM poderia prestar apoio mais diversificado, 

incluindo o suporte técnico/administrativo a algumas actividades ou funções que 

são da responsabilidade das estruturas de gestão do curso de medicina e do ICBAS - 

órgãos pedagógicos e direcção de curso. Este tipo de apoio representa um objectivo 

específico de alguns dos CEMs portugueses.  

 Sem nunca se pretender sobrepor as funções dos órgãos de gestão do ICBAS 

com as funções de um CEM, entende-se que este poderia colaborar em tarefas de 

gestão corrente, como é o caso de: (i) apoio à elaboração dos calendários de exames; 

(ii) apoio aos processos de pedido de equivalências; (iii) tratamento e análise 

profissional dos inquéritos pedagógicos; (iv) criação e gestão de um sistema de 

informação interna técnico/pedagógica; (v) supervisão das fichas de disciplina; (vi) 

gestão do programa Sócrates/Erasmus. Esta colaboração far-se-ia principalmente 

através da sistematização e profissionalização de processos, de modo a dinamizar 

procedimentos e libertar estes órgãos para outras funções mais específicas.  
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 Dada a inexistência de um serviço de apoio ao estudante na instituição, o 

CEM poderia também englobar uma estrutura com esta função, mais ou menos 

especializada, que proporcionasse o apoio psico-pedagógico. O apoio psicológico 

poderia incluir, através de cooperação dentro do ICBAS-CHP ou da UP, a criação de 

um serviço de consulta psicológica. Quanto ao apoio escolar, poderia incluir o auxílio 

ao insucesso escolar e à orientação vocacional, a realização de sessões de formação 

complementares ao currículo, a promoção da saúde e do desenvolvimento pessoal e a 

promoção de programas de mobilidade internacional como o programa 

Sócrates/Erasmus ou  outros programas, inclusivamente no âmbito dos países de 

língua oficial portuguesa, como tem vindo a ser desenvolvido pelo CEM-FMUP. A 

importância da disponibilização deste serviço está mencionada em várias avaliações. 

A sua implementação deveria ser equacionada num espaço de atendimento 

diversificado ao estudante, que englobasse todo o tipo de apoio a prestar.  

 

 Um CEM pode também desenvolver funções quanto à implementação e gestão  

dos instrumentos pedagógicos. A recente aposta na simulação por parte da Escola 

abre essa possibilidade. O CEM poderá monitorizar a qualidade do centro de 

simulação, no que respeita o apoio à definição de espaços, à aquisição de 

instrumentos e à gestão do acesso e utilização do equipamento por parte dos docentes 

e estudantes. O CEM poderá assumir responsabilidades quanto ao levantamento das 

necessidades logísticas, investigação dos avanços científicos nesta área e discussão do 

desenvolvimento do Centro com os seus responsáveis e com os docentes que dele 

usufruam. 

 

 A prestação de serviços poderá não se esgotar no próprio ICBAS. Embora os 

serviços internos, dirigidos à própria instituição, tenham carácter prioritário, não 

deveria ser excluída a aposta no exterior, tanto a nível da UP, como a nível de outras 

instituições ou entidades nacionais ou internacionais. A prestação de serviços à 

comunidade, através da assessorias ou da colaboração em projectos de diversa ordem, 

poderia ser a chave para a criação de receitas próprias que sustentassem o CEM e 

incrementassem as fontes de rendimento do ICBAS.  
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4.1.3. Acompanhamento do desenvolvimento curricular:  

 Um CEM poderá dar um grande contributo no estudo do currículo e no apoio à 

concepção, implementação e avaliação de reformas que conduzam à inovação 

pedagógica e curricular. A revisão curricular necessita de uma avaliação prévia, de 

uma definição rigorosa dos problemas, de estudos educacionais bem documentados 

que orientem e apoiem as mudanças a introduzir, bem como de uma avaliação 

posterior das alterações operadas e dos resultados alcançados.  

 Ao CEM poderia caber o estudo da situação e do contexto existente, o 

contributo na definição dos problemas e na investigação de propostas de resolução, de 

forma a fornecer aos centros de decisão, principalmente à Direcção do Ciclo de 

Estudos e ao Conselho Pedagógico, análises e recomendações cientifica e 

tecnicamente fundamentadas, segundo o estado da arte. Poderia ainda assumir a 

posterior avaliação dos resultados - estudo de impacto -, etapa fundamental mas 

muitas vezes negligenciada aquando da implementação de reformas.  

 O CEM funcionaria como uma estrutura de suporte ao desenvolvimento 

curricular, através da criação de um sistema de monitorização e avaliação, que 

analisaria os aspectos do currículo de uma forma contínua. A questão da avaliação 

tem aqui, como noutros pontos, uma importância fulcral. É na avaliação que assenta a 

compreensão do contexto, a percepção da necessidade de alterações e a noção do 

impacto causado por essas alterações. È também a partir da avaliação que surgem as 

oportunidades de reflexão sobre a instituição, estendidas a todos os elementos da 

comunidade académica (Rosado Pinto, 2006). Deste modo as reformas curriculares 

seriam melhor contextualizadas e integradas com o apoio de um CEM, porque 

resultariam de um conhecimento mais substantivo do próprio currículo, das suas 

vantagens e dos seus defeitos. Só com base na construção deste entendimento 

profundo se poderão operar alterações curriculares globalizantes e integradoras, que 

incluam uma filosofia pedagógica transversal e uma estratégia de formação 

internamente articulada. Compreende-se assim que este ponto tenha sido alvo de 

especial atenção por parte dos CEMs analisados. 

 

4.1.4. Participação nos processos de avaliação interna e externa do ICBAS:  

 O apoio do CEM nas avaliações institucionais internas e externas, que se 

prevêm cada vez mais importantes e exigentes, poderia ser feito de vários modos, 

desde o apoio técnico, o levantamento e preparação de material, a elaboração de 
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instrumentos de avaliação, até à própria coordenação geral ou particular do processo 

avaliativo, se entendido pelos órgãos de gestão. Este apoio permitiria melhor 

preparação do ICBAS face aos momentos avaliativos e contribuiria para uma 

monitorização contínua da qualidade institucional, permitindo o comprometimento 

com uma auto-avaliação sistemática e periódica, como aconselha a avaliação externa 

de 1999. O CEM poderia, assim, ficar responsável pela gestão de um sistema 

permanente de controlo de qualidade, recomendado pela avaliação externa de 2004. 

  

 

4.1.5. Investigação:  

 Apesar dos objectivos primordiais de um CEM no ICBAS deverem passar 

sobretudo pela formação de docentes, consultoria de órgãos e docentes e avaliação 

institucional e curricular, não deve ser excluída a vertente da produção de 

conhecimento na área da Educação. A investigação e a inovação contribuem para o 

desenvolvimento da Educação Médica como área do conhecimento e devem também 

fazer parte das responsabilidades de uma estrutura deste género. Esta premissa torna-

se ainda mais categórica no seio de uma instituição tão multidisciplinar e fortemente 

voltada para a investigação como é o ICBAS. A abertura à criação de uma nova área 

de investigação enriquecerá a sua Missão, desenvolverá novos campos da actividade 

científica e aumentará a produção científica e a notoriedade nacional e internacional, 

através da publicação de artigos, posters, comunicações, colaboração inter-

institucional, etc. Adicionalmente, a investigação poderá trazer benefícios directos 

para a própria instituição quando aplicada ao seu contexto interno e quando realizada 

em parceria com os Departamentos. A par da publicação científica, a participação em 

encontros nesta área e o estabelecimento de contactos nacionais e estrangeiros são 

oportunidades de criação de cooperações, de partilha e de crescimento interno 

importantes para um CEM e para a Escola. Este tipo de contactos proporciona a 

validação externa de um CEM, o que, por seu lado, fomenta a aceitação e 

credibilidade internas.  

 

 

 4.2 O CEM E OS OBJECTIVOS DO ICBAS 

 

 Fazendo uma abordagem diferente nesta apreciação da necessidade de um CEM 
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para o ICBAS, poderemos complementá-la através da análise das contribuições que 

poderiam ser oferecidas por um CEM, tendo em vista os objectivos estratégicos que a 

instituição tem traçados para o triénio 2006-2007 (Relatório de auto-avaliação, 2007): 

 

1) Assegurar a excelência no ensino, na investigação e na prestação de serviços à 

comunidade 

 Um CEM poderia contribuir para a excelência no ensino através da assessoria 

aos Órgãos de Gestão e aos professores, do apoio ao desenvolvimento curricular e da 

sua acção na avaliação do currículo e da instituição.  

 

2) Garantir a qualidade de vida (académica) dos estudantes 

 As funções de apoio ao estudante (psicológico e escolar) poderiam ser 

atribuídas ao CEM, de modo a que este pudesse gerir e referenciar de forma efectiva 

todos os problemas com eles relacionados. Ao mesmo tempo, caberia ao CEM a 

promoção do bem-estar dos estudantes, através da criação de acções para o 

desenvolvimento pessoal. Seria também o centro uma estrutura de contacto e 

colaboração com a Associação de Estudantes. 

 

3) Aumentar o número de alunos de pré-graduação e pós-graduação 

 O CEM poderia contribuir nesta matéria, através da monitorização da garantia 

da qualidade dos cursos do ICBAS, publicitada pelos Órgãos responsáveis. 

 

4) Fomentar a formação e o desenvolvimento dos recursos humanos 

 Embora não tendo sido abordado especificamente neste trabalho, um CEM 

poderia colaborar no diagnóstico de necessidades de formação e na organização da 

formação ao corpo não docente do ICBAS, a exemplo do que é feito por CEMs de 

outras Escolas Médicas.  

 

5) Melhorar a eficácia administrativa e de gestão 

 O apoio do CEM a actividades correntes de algumas estruturas de gestão 

retirariam alguma sobrecarga a esses órgãos, ao mesmo tempo que se introduziria 

uma  capacidade de trabalho mais qualificada. Por outro lado, poderia participar na 

gestão de um sistema de informação interna, sobretudo em questões pedagógicas, em 

parceria com todos os órgãos pedagógicos e com a Direcção de Curso. 
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6) Aumentar as receitas próprias e diversificar a sua origem 

 A criação de um CEM poderia constituir uma fonte adicional de receitas para o 

ICBAS, através da prestação de serviços ao exterior. Um CEM poderia ainda 

colaborar com a Gestão no desenho e implementação de outros cursos que a 

instituição pretendesse oferecer. 

 

7) Fomentar medidas de poupança e optimizar a utilização dos recursos financeiros 

 O CEM poderia assumir responsabilidades ao nível da gestão de equipamento 

pedagógico e do estudo de eventuais necessidades de aquisição. 

 

8) Reforçar a cooperação nacional e internacional  (nomeadamente com os países de 

língua portuguesa); 

 O CEM contribuiria para este objectivo através de: cooperação com outros 

CEMs portugueses ou estrangeiros; colaboração em projectos com outros organismos; 

desenvolvimento de cooperações com instituições nos países de língua oficial 

portuguesa, à semelhança de outros CEMs portugueses. 

 

9) Aumentar a notoriedade nacional e internacional do ICBAS. 

 A participação e apresentação de trabalhos em congressos nacionais e 

internacionais pelo CEM contribuiriam para aumentar a notoriedade do ICBAS. 
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5. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO 

MÉDICA NO ICBAS 

 

 

 A implementação de um CEM no ICBAS, como estrutura criada de novo, 

deve ser precedida de um estudo cuidadoso das características específicas da 

instituição, de modo a poder-se conceber uma estrutura apropriada e fazer uma 

estimativa da capacidade de intervenção e valor operacional. 

 Neste sentido, torna-se essencial realizar uma avaliação prévia de outros 

CEMs com o objectivo de procurar obter validação exterior.. A análise da estrutura e 

funcionamento, bem como, se possível, as visitas a CEMs nacionais ou estrangeiros, 

fazem parte da preparação de um projecto deste tipo - permitem não só perceber os 

objectivos, o funcionamento e as potencialidades de uma unidade destas, mas também 

definir mais claramente aquilo que se pretende para o próprio projecto. Esta fase 

surge como facilitadora da identificação dos domínios a investir e a inovar e da 

maneira como um CEM o poderá fazer. Por outro lado, a procura de aconselhamento 

externo, de uma estrutura com experiência acumulada na área, é essencial. A 

consultoria de um especialista em educação médica, sobretudo de alguém com 

experiência na concepção de um CEM, que ofereça orientações estratégicas de 

concepção e que avalie o impacto e resultados da sua implementação, é um passo 

fundamental no sucesso deste empreendimento e permite consolidar a sua missão e 

funcionamento.  

 A criação de novo de um serviço deste género é um desafio que deve ser 

realizado com prudência. Contudo, esta prudência não deve ser confundida com 

desconfiança ou apreensão. A vontade e a certeza da importância da sua 

implementação devem estar bem presentes, especialmente na figura do director da 

instituição, para que ela seja o melhor recebida e aceite por toda a comunidade 

académica. O apoio inequívoco do director da instituição é fundamental para que o 

CEM, naquilo que representa como cultura de inovação e de excelência pedagógicas, 

possa integrar-se no espírito da instituição. 

  Isso não significa que se deva encarar a criação de um CEM, isoladamente, 

como a “solução para todos os males” ou a resposta que resolverá, per se, as questões 

que têm vindo ser discutidas neste trabalho. O CEM é uma das intervenções 

estruturais que poderá apoiar o funcionamento do ICBAS, mas que nunca o 
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conseguirá fazer de modo eficaz se não estiver englobado numa política de mudança 

da filosofia da Escola.  

 Reflectindo sobre a discussão realizada ao longo deste trabalho, percebe-se 

que não existe um modelo ideal de organização estrutural e funcional dos Centros, 

Departamentos, Unidades de Educação Médica, dadas as diferentes maneiras de olhar 

para a Educação Médica, diferentes necessidades institucionais e diferentes objectivos 

a alcançar. No entanto, é necessário discutir algumas questões específicas que se 

colocarão ao ICBAS, caso seja objectivo institucional a implementação de um CEM. 

  

 

 5.1 CARACTERÍSTICAS DO CEM-ICBASUP 

 

 Integração na Instituição 

 Existe a necessidade de reflectir sobre forma de integração da estrutura na 

Escola e na própria UP. É aqui aberta a discussão sobre a pertinência de se criar uma 

subunidade inserida na unidade orgânica ICBAS ou, numa perspectiva integrativa de 

Educação Médica na UP, criar uma estrutura mais alargada e independente, cujos 

objectivos extravasem a intervenção no próprio ICBAS.  

 Esta última opção poderia ser concretizada no âmbito da criação de uma 

super-estrutura de Educação Médica na UP, em conjunto com a outra Unidade 

Orgânica dedicada à Educação/Formação Médica, a FMUP. Esta escolha incorpora 

algumas vantagens: (1) união de esforços ente as duas instituições, o que resultaria na 

criação de sinergias, com o objectivo da obtenção de uma educação médica de 

excelência a nível da Universidade; (2) maior eficácia na gestão de recursos; (3) 

optimização da aposta na Educação Médica com um parceiro que tem já 

implementada uma estrutura deste género desde 2002, o que rentabilizaria a sua 

actuação. Por outro lado, as vantagens da criação de um serviço interno inserido na 

organização do ICBAS são: (1) o tratamento direccionado das questões específicas do 

ICBAS - a leccionação de outros ciclos de estudos, a sua orgânica própria, a sua 

ligação ao CHP; (2) a independência de programa e de gestão, que lhe permitiria 

escolher o seu próprio caminho; (3) a sua localização futura, no seio de um verdadeiro 

pólo de ciências da saúde; 

 Apesar de não ser uma questão de fácil resolução, poderá dizer-se que a 

criação de um CEM próprio do ICBAS, independente em relação a outras estruturas 
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ou instituições exteriores, parece ser a mais apropriada, dadas as características desta 

Unidade Orgânica - projecto educativo, organizacional e cultural muito diferente de 

outras instituições com Ensino Médico - e a necessidade de expandir esta estratégia de 

apoio à educação das restantes áreas científico-pedagógicas desenvolvidas pela 

Instituição e consignadas na  sua Missão. Contudo, é crucial valorizar as 

oportunidades de colaboração que possam (e se deseja) vir a surgir entre os dois 

Centros.  

 Este Centro poderia ser considerado um Serviço Geral do ICBAS, construído 

na dependência directa do Conselho Directivo e com funções de apoio aos 

departamentos, órgãos de gestão e comunidade, tal como é referido nos seus 

estatutos8. Seria importante realizar uma caracterização rigorosa do CEM e definir os 

seu estatuto, Missão e objectivos, bem como um regulamento interno. Devem ser 

claramente definidas as suas relações dentro da estrutura do ICBAS, sobretudo os 

órgãos de gestão, para que não se verifiquem sobreposições de competências ou 

funções - uma das maiores condicionantes ao sucesso dos 

Centros/Departamentos/Unidades de Educação Médica. 

 O estabelecimento de linhas de comunicação internas, tanto com os órgãos de 

gestão como com o corpo docente, torna-se fulcral para a integração na instituição e 

para o desenvolvimento dos seus objectivos e da cultura de excelência pedagógica. A 

par da comunicação, a criação de uma identidade, recursos humanos e recursos físicos 

revelam-se fundamentais nessa procura de inclusão e aceitação (Rosado Pinto, 2006). 

 É de realçar que a sua introdução na organização do ICBAS deve ser realizada 

de forma progressiva e sustentada, Deve ser feita como experiência-piloto, 

inicialmente focalizada num âmbito mais restrito, sem deixar que lhe sejam dadas 

todas as condições para que desenvolva o seu trabalho e alargue a sua actuação para 

outros objectivos e outras áreas. Deveria ser feita uma avaliação do funcionamento do 

CEM no final dos primeiros dois/três anos de implementação, para que se apreciasse a 

sua contribuição para a instituição e se decidisse a sobre a sua continuação. 

 

 O estilo de abordagem de um CEM aos seus objectivos deve também ter em 

consideração a sua validação interna, pelo que deve ser evitada a todo o custo uma 

                                                        
8 Artigo 14º dos Estatutos do ICBAS, que define os Serviços: “O ICBAS dispõe de serviços que preenchem 
funções administrativas e ou técnicas de apoio aos departamentos e órgãos de gestão, bem como à comunidade.” 
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atitude ameaçadora ou avaliadora, sendo mais estratégica a demonstração da 

importância da sua contribuição (por exemplo, com a disponibilização de informação 

e cursos de formação). Assim, importa primeiro conquistar a confiança e aceitação 

generalizadas do corpo docente e discente, passando posteriormente para a 

intervenção em projectos específicos e transversais.  

 

 Designação 

 A variedade de designações existentes reflectem provavelmente diferenças na 

orgânica da instituição e no estatuto de cada CEM. Em relação ao ICBAS, a 

designação Centro seria talvez a mais correcta. Por um lado, a sua vocação e natureza 

não vai de encontro à definição de Departamento, como enunciada nos estatutos do 

ICBAS9. Por outro, A designação de Centro incorpora uma lógica mais transversal e 

diversificada do que os termos departamento, gabinete ou unidade, o que estará mais 

de acordo com as funções de interligação orgânica que deverá assumir dentro da 

instituição.  

 

 Âmbito de actuação 

 Uma outra questão difícil de resolver prende-se com o âmbito de actuação. 

Sendo o ICBAS uma instituição de forte carácter multidisciplinar e responsável pela 

oferta de 5 cursos de 1º ciclo e 1º e 2º ciclos integrados, além de cursos de 2º e 3º 

ciclos, coloca-se a questão sobre qual o âmbito de intervenção de um centro deste 

tipo. Existem vários pontos de actuação de um CEM no Curso de Medicina, que 

seriam também aplicáveis a outros ciclos de estudos, sobretudo ao Mestrado 

Integrado em Medicina Veterinária, por ter uma estruturação e filosofia semelhantes. 

Acções como a formação pedagógica de docentes, a revisão curricular, a avaliação 

dos programas de ensino-aprendizagem, entre outras, poderiam ser direccionadas num 

âmbito mais vasto de forma a abranger maior número de docentes e estudantes.  

 No entanto, dada a especificidade da formação médica, e no sentido da criação 

e crescimento sustentado de uma estrutura deste tipo, seria mais oportuno iniciar este 

investimento com um âmbito de actuação mais curto e específico, a título 

                                                        
9  Artigo  7º  dos  Estatutos  do  ICBAS,  que  define  as  Unidades  orgânicas  internas  de  gestão  científico‐
pedagógica: “[...] Os departamentos são unidades funcionais de ensino de investigação e prestação de serviços à 
comunidade,  competindolhes  a  organização  científicapedagógica  e  a  gestão  dos  seus  recursos  humanos  e 
materiais” 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experimental, sendo que se passaria posteriormente ao seu alargamento progressivo. 

Não obstante, o CEM poderia incluir desde o início algumas actividades mais 

generalizadas, direccionadas para um público-alvo mais abrangente, sobretudo no que 

respeita a formação de docentes. 

 As áreas de actividade em que deverá actuar, já mencionadas e analisadas no 

capítulo anterior, são: 1) Formação Pedagógica de docentes; 2) Prestação de Serviços; 

3) Acompanhamento do desenvolvimento curricular; 4) Participação nos processos de 

avaliação interna e externa do ICBAS; 5) Investigação. Relativamente ao ponto 2) 

Prestação de Serviços, estão incluídos a Assessoria pedagógica,  o Apoio 

administrativo, o Apoio ao Estudante (que deverá ser generalizado desde início a 

todos os estudantes do ICBAS), o Apoio à gestão dos instrumentos pedagógicos e a 

Cooperação inter-institucional.  

 

 Organização interna 

 A organização interna de um CEM no ICBAS é dependente do nível de 

actuação que se pretende atribuir-lhe. Segundo as áreas de actuação explanadas no 

capítulo anterior, poderíamos agrupá-las em três secções: 

1) área de educação médica, no sentido estrito: ou seja, estariam aqui englobadas as 

funções de formação pedagógica, assessoria, acompanhamento do desenvolvimento 

curricular, avaliação e promoção da qualidade, investigação, apoio 

técnico/administrativo, promoção da gestão de recursos educativos; 

2) área de apoio ao estudantes: com a disponibilização de apoio psico-pedgógico, bem 

como o desenvolvimento de acções promotoras do desenvolvimento biopsicossocial.  

3) área de relações internacionais: seria uma plataforma da internacionalização do 

ICBAS, que incluiria a gestão dos acordos internacionais existentes e o 

desenvolvimento de outras cooperações, designadamente no âmbito do programa 

Sócrates/Erasmus e com os países de língua oficial portuguesa.  

 Segundo esta lógica poderiam ser criadas, divisões internas ao CEM, como 

são o casos da FMUP e da FMUC. Segundo esta lógica, no CEM do ICBAS haveria a 

considerar as áreas de Educação Médica, Apoio ao Estudante, Relações 

Internacionais, sob a designação de Gabinetes. Em termos de divisões internas, 

poder-se-ia incluir a criação de gabinetes para cada curso ou para os ensinos pré e 

pós-graduado, contemplando a diversidade formativa do ICBAS. No entanto, devido 
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ao carácter muito especializado destes gabinetes seria preferível estudar as suas 

inclusões numa fase posterior.  

 

 Constituição 

 A multiplicidade de combinações na constituição de uma equipa de um CEM 

confere a este ponto um carácter sensível. É necessário reflectir sobre as áreas de 

formação necessárias, a afectação de cada elemento e as necessidades do ICBAS que 

se pretendem valorizar, para implementar o desenho de um grupo de trabalho. A 

missão e os objectivos a que o CEM se propõe são factores determinantes na escolha 

do número e da formação seu staff. 

 Um CEM deveria ser liderado por um Director, docente doutorado do ICBAS, 

nomeado pelo Director da Instituição. Deveria ser alguém com interesse expresso na 

área da Educação Médica. O Director representa um papel nuclear no sentido de 

promover o CEM, quer ao nível da comunidade interna quer da externa, e de 

estimular o trabalho da equipa. As suas funções seriam mais eficientemente 

desempenhadas se fosse considerada uma redução na sua carga horária docente.  

 O CEM deveria ainda incluir um conjunto de docentes do ICBAS, com 

interesse pelas questões da educação, que estivessem dispostos a dedicar parte do seu 

tempo e do seu trabalho a este projecto. Seria importante contar com alguns 

Directores de Departamento, uma vez que estes se poderiam constituir como 

facilitadores (pessoas-chave) da aproximação do CEM às suas unidades e às suas 

práticas educativas.  

 A importância da integração de um especialista da área da Educação, como 

Consultor, já foi demonstrada ao longo deste trabalho. Este seria especialmente 

importante nos objectivos de formação pedagógica de docentes e no acompanhamento 

do desenvolvimento curricular.  

 A opção por um Gabinete de Apoio ao Estudante implicaria ainda a integração 

de um Psicólogo, para implementar as actividades desenvolvidas neste âmbito. 

 A área das Relações Internacionais deveria optimizar a estrutura já existente, 

integrando os docentes que se têm dedicado a este apoio. No futuro, como acontece 

com outras Unidades Orgânicas, dever-se-ia integrar um Técnico Superior 

especializado em Relações Internacionais. 

 O apoio de secretariado seria indispensável, pelo que se deveria proceder à 

contratação de um secretário, com formação em gestão ou administração. 
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Alternativamente, poderia deslocar-se um elemento de outro secretariado para 

assumir novas funções no CEM.   

 

 Atribuição de espaços 

 A atribuição de um espaço físico próprio é factor essencial para a 

implementação do CEM. Com o novo edifício do ICBAS haverá maior facilidade na 

atribuição de uma área de trabalho para o CEM. Até lá deveria ser encontrada uma 

solução razoável para a sua instalação. Será necessária a existência de um gabinete 

para o director e uma sala para o secretariado, armazenamento de material e reuniões, 

numa disposição tipo open space. Esta poderia ser dividida com outra sala de 

secretariado. Salas para aulas e reuniões poderão ser negociadas com a Gestão, 

quando necessárias. O Gabinete de Apoio ao Estudante deveria ter uma área mais 

reservada, caso fosse desenvolvida a área de apoio psicológico.  

 

 Apoio financeiro 

 Apesar das restrições financeiras e infra-estruturais comuns a toda a UP, é 

importante que sejam disponibilizadas as condições logísticas e humanas mínimas à 

prossecução dos objectivos definidos.  

 Numa fase inicial, o Conselho Directivo deverá disponibilizar verbas para o 

funcionamento do CEM. Isto incluirá a despesa com o pessoal, a instalação e a s 

despesas correntes.  

 Posteriormente, e de acordo com as actividades em que se envolver, o CEM 

poderá, ou deverá, ganhar capacidade de gerar receitas próprias, como é o caso de 

alguns CEMs em Portugal. 

  

 

 5.2 PROPOSTA DO CEM-ICBAS-UP 

 

 Depois da análise aos pontos mais importantes na implementação de um CEM 

no ICBAS, poderemos avançar para uma proposta concreta: 

  

 Missão 

 O Centro de Educação Médica (CEM-ICBAS-UP) é um Serviço Geral do 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-
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UP), e tem como missão o desenvolvimento de uma Educação Médica de qualidade, 

que promova padrões de excelência na formação/educação médica no ICBAS-UP. 

 

 Organização Interna 

 

FIGURA 3: 

Estrutura do CEM-ICBASUP 

 
  

 Objectivos 

 

Gerais: 

- Desenvolver uma cultura de qualidade no ICBAS-UP, na área da educação médica; 

- Promover o bem-estar pessoal e académico dos estudantes do ICBAS-UP; 

- Desenvolver a internacionalização do ICBAS-UP 

 

Gabinete de Educação Médica: 

- Promover a formação pedagógica do pessoal docente; 

- Prestar serviços no âmbito da educação médica e da pedagogia, designadamente: (i) 

assessoria institucional e departamental; (ii) apoio técnico/administrativo aos órgãos 

de gestão pedagógicos; (iii) desenvolvimento e gestão de material pedagógico; 

- Participar acompanhamento do desenho, análise e avaliação dos programas, dos 

currículos e dos processos de ensino/aprendizagem; 

- Promover uma cultura de qualidade, através da colaboração com os órgãos de gestão 

na avaliação estratégica; 

Centro de 
Educação Médica 
CEM‐ICBAS 

Gabinete de 
Educação Médica 
 (GEM‐ICBAS) 

Gabinete de Apoio 
ao Estudante  
(GAE‐ICBAS) 

Gabinete de 
Relações 

Internacionais 
 (GRI‐ICBAS) 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- Fomentar o aprofundamento e a discussão de temáticas educativas no âmbito dos 

currículos ministrados; 

- Assegurar a investigação educacional e o seu desenvolvimento a nível internacional. 

 

Gabinete de Apoio ao Estudante: 

- Promover a optimização das competências académicas dos estudantes; 

- Desenvolver acções de promoção do desenvolvimento pessoal e da educação para a 

saúde; 

- Combater, através do apoio e acções concretas, o insucesso escolar e apoiar a sua 

transição para o mercado de trabalho; 

- Facultar o aconselhamento psico-pedagogico aos estudantes; 

 

Gabinete de Relações Internacionais: 

- Desenvolver a internacionalização do ICBAS-UP, como estratégia para o seu 

crescimento; 

- Gerir e aperfeiçoar os programas de mobilidade e de cooperação internacional; 

- Promover o desenvolvimento e o intercâmbio e de experiências pedagógicas com 

outros centros de educação, nacionais ou estrangeiras; 

- Desenvolver e sustentar programas de educação internacional 

  

 Integração no ICBAS-UP 

 O CEM-ICBAS-UP consiste num Serviço Geral do ICBAS-UP. 

 O CEM-ICBAS-UP funciona na dependência do Director do ICBAS-UP, 

estabelecendo um interface de apoio institucional com a Direcção de Curso do MIM, 

o Conselho Pedagógico, a Comissão Pedagógica, o Conselho Científico e a 

AEICBAS.  

 

 

 Constituição 

1 Director; 

3 Docentes; 

1 Consultor, especialista em Ciências da Educação - contratado a 50%; 

1 Secretário. 
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 Orçamento 

 

 O investimento inicial para começar o CEM-ICBAS, será aproximadamente o 

seguinte: 

QUADRO 9 

Orçamento para a implementação do CEM-ICBASUP 
Designação Valor 

Mobília (2 Secretárias, mesa de reuniões, cadeiras, armário, etc) 3000€ 

Equipamento informático (2 computadores de secretária, 1 computador portátil) 2500€ 

Equipamento diverso (impressora, telefones, papelaria) 500€ 

  

TOTAL 6000€ 

 

 O orçamento anual será o seguinte: 

 

QUADRO 10 

Orçamento anual do CEM-ICBASUP 
Designação  Valor  

Remunerações: 

- Consultor: Técnico Superior Principal (posição remuneratória n.º 3), a 50% - 

1968€ x 14 meses 

- Secretário: Técnico Superior de 1ª Classe (posição remuneratória n.º 3) - 1668€ 

x 14 meses 

37.128€ 

  

Papelaria (material de formação, material de apoio e divulgação) 600€ 

Comunicação (200€ x 12 meses) 2400€ 

Congresso anual (inscrição + viagem + alojamento) 2000€ 

  

TOTAL 42.128€ 

 

 

 5.3 ERROS A EVITAR NA ACTUAÇÃO DO CEM-ICBAS 

 

 Por último deve fazer-se referência a alguns pontos que devem ser evitados 

aquando da implementação do CEM-ICBAS, para que se evitem disfuncionalidades 

do Serviço e da própria orgânica da instituição.  
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 Um CEM não deverá ter um âmbito de acção demasiadamente estreito (por 

exemplo, apenas apoio administrativo ou apenas avaliação pedagógica), sob pena de 

perder a razão de existir. Por outro lado, um CEM que possua uma actuação muito 

alargada poderá perder eficiência. Segundo Davies et al (2005), “a department of 

medical education must be a means to an end and not a development for its own 

sake”. Se não for percebida a sua contribuição para o currículo e para o apoio ao 

desenvolvimento da educação médica, o CEM não será valorizado. 

 É importante perceber-se que um CEM nunca se poderá sobrepor aos órgãos 

de gestão do ICBAS. As suas competências deverão estar bem definidas e não 

poderão colidir com outras competências já atribuídas a esses órgãos.  

 O CEM não deverá assumir funções de “fiscalização pedagógica ou 

curricular”. Esse tipo de competência não permite a criação de condições para a 

melhoria da educação médica na Escola porque se apresenta como uma postura 

ameaçadora.  Não deve nunca ser retirado o protagonismo docente ao nível das 

Unidades Curriculares, nem deve haver sobreposição das orientações pedagógicas. 
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ANEXO 


