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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO NO MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA  

ANO LECTIVO 2018-2019 

O presente documento tem como objectivo definir as regras gerais de frequência e avaliação de conhecimentos a 

aplicar ao curso Mestrado Integrado em Medicina (MIM), ministrado no Departamento de Ciências Biomédicas e 

Medicina (DCBM) da Universidade do Algarve. 

 

Regras Gerais de Avaliação e Classificação 

1. As classificações de todas as componentes de avaliação são expressas numa escala de 0 a 20 valores. 

2. Apenas as classificações finais das Unidades Curriculares (UC) e do curso são arredondadas às unidades, 

considerando-se como unidade a fracção não inferior a 5 décimas. 

3. Nos momentos avaliativos das unidades curriculares: Ciências básicas Clínicas (1, 2, 3 e 4) e Laboratório de 

Aptidões (1, 2 ,3 e 4 ), é considerada fraude: 

a) Qualquer tipo de comunicação entre alunos;  

b) A posse e/ou consulta de qualquer meio de suporte ou aquisição de informação, seja de natureza 

analógica ou digital. Antes dos momentos avaliativos será indicado o local onde os pertences 

pessoais devem ser depositados (Atenção: o MIM-UAlg não se responsabiliza pela segurança dos 

mesmos) e a organização do momento avaliativo.  

 

Transição de Ano 

A transição de ano está condicionada à aprovação em todas as unidades curriculares do ano anterior. 

 

Avaliação das unidades curriculares 

A avaliação de cada uma das UCs tem por base os seguintes pressupostos: 

1. Clínicas 1 e 2   

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

Os estudantes são avaliados pelos tutores médicos nas sessões que decorrem nos centros de saúde. Cada estudante 

rodará por vários tutores ao longo de um ano letivo o que levará a que cada estudante tenha um número de 

avaliações idêntico ao número de sessões com o seu tutor. No caso de o estudante não comparecer a uma sessão sem 

falta justificada, a avaliação atribuída a essa sessão terá o valor de 0. No caso do estudante não comparecer a uma 

sessão com falta justificada, a sessão terá de ser compensada em data a combinar entre o tutor e o estudante, com 

conhecimento do responsável pela UC. Cada avaliação individual é composta pela classificação de várias vertentes 

(definidas em formulário próprio de avaliação) que poderão ter sido observadas durante a sessão. A nota final será o 

resultado da média ponderada por vertente de avaliação.   

2. Clínicas 3 e 4  

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

Ao longo de cada rotação hospitalar, os estudantes são avaliados pelos tutores médicos, baseando-se as avaliações na 

discussão de caso clínico (DsC) e numa Avaliação Global, conforme estabelecido no Logbook. A aprovação a cada 

rotação hospitalar implica que, tanto a Avaliação Global como a média aritmética das DsC seja superior ou igual a 9,5. 
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A reprovação a uma rotação clínica implica a extensão da frequência da rotação em 50% (duas semanas em CLI3 e 

uma semana em CLI4) com nova avaliação, em período a definir pela Direção do MIM. A reprovação em duas ou mais 

rotações clínicas implica a reprovação à UC.  

Faltas não justificadas em número superior a 25% do número total de horas lectivas de uma rotação hospitalar 

implicam a reprovação a essa rotação. As faltas justificadas não serão contabilizadas para efeitos de reprovação à UC, 

desde que devidamente compensadas em data a combinar entre o tutor e o estudante, com conhecimento do 

responsável pela UC.  

 

3. Ciência Básicas e Clínicas 1  

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

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

seminários) e compreende duas modalidades: 

i. Três testes ao longo do ano letivo versando sobre toda a Medicina. Esses testes serão de escolha múltipla, 

realizados em colaboração com Universidades Internacionais.  

ii. Três testes ao longo do ano letivo versando sobre a matéria abordada nos casos de Aprendizagem Baseada 

em Problemas e complementada com a matéria abordada nos seminários de apoio. Esses testes serão de 

escolha múltipla ou resposta curta, sendo o seu formato determinado pela direção do MIM em conjunto com 

o regente da UC. 

A nota final será calculada da seguinte forma: NF = MInt x 0.4 + MPBL x 0.6 (em que: NF – Nota Final; MInt – média 

aritmética simples dos três testes ”i” numa escala de 0 a 20 valores; MPBL – média aritmética simples dos três testes 

”ii” numa escala de 0 a 20 valores). 

A aprovação a esta UC tem que obedecer a todas as seguintes condições: 

i. Média final dos “i” igual ou superior a 10.0 (arredondada às décimas). 

ii. Média final dos testes “ii” igual ou superior a 9,5 valores.  

A nota de cada teste sobre a matéria de Aprendizagem Baseada em Problemas e seminários de apoio será obtida da 

seguinte forma: 

1. Calcula-se para cada estudante o seu Z 1. 

2. A nota do teste é obtida pela normalização dos resultados finais utilizando como média 14 e como desvio 

padrão 2.667. 

3. Havendo alguma correção dos resultados por motivo de qualidade das perguntas, as notas são recalculadas, 

podendo subir ou descer. A nota assim obtida é considerada final para o teste em questão. 

 

4. Ciência Básicas e Clínicas 2  

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

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

seminários) e compreende duas modalidades: 
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i. Três testes ao longo do ano letivo versando sobre toda a Medicina. Esses testes serão de escolha múltipla, 

realizados em colaboração com Universidades Internacionais.  

ii. Três testes ao longo do ano letivo versando sobre a matéria abordada nos casos de Aprendizagem Baseada 

em Problemas e complementada com a matéria abordada nos seminários de apoio. Esses testes serão de 

escolha múltipla ou resposta curta sendo o seu formato determinado pela direção do MIM em conjunto com o 

regente da UC.  

A nota final será calculada da seguinte forma: NF = MInt x 0.6 + MPBL x 0.4 (em que: NF – Nota Final; MInt – média 

aritmética simples dos três testes “i” numa escala de 0 a 20 valores; MPBL – média aritmética simples dos três testes 

“ii” numa escala de 0 a 20 valores). 

A aprovação a esta UC tem que obedecer a todas as seguintes condições: 

i. Média final dos testes “i” superior ou igual a 11.0 (arredondada às décimas) 

ii. Média final dos testes “ii” igual ou superior a 9,5 valores.  

A nota de cada teste sobre a matéria de Aprendizagem Baseada em Problemas e seminários de apoio será obtida da 

seguinte forma: 

1. Calcula-se para cada estudante o seu Z. 

2. A nota do teste é obtida pela normalização dos resultados finais utilizando como média 14 e como desvio 

padrão 2.667. 

3. Havendo alguma correção dos resultados por motivo de qualidade das perguntas, as notas são recalculadas, 

podendo subir ou descer. A nota assim obtida é considerada final para o teste em questão. 

 

5. Ciência Básicas e Clínicas 3  

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

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

seminários) e compreende duas modalidades: 

i. Três testes ao longo do ano letivo versando sobre toda a Medicina. Esses testes serão de escolha múltipla, 

realizados em colaboração com Universidades Internacionais.  

ii. Dois testes ao longo do ano letivo versando sobre a matéria abordada nos casos de Aprendizagem Baseada 

em Problemas e complementada com a matéria abordada nos seminários de apoio. Esses testes serão de 

escolha múltipla ou resposta curta sendo o seu formato determinado pela direção do MIM em conjunto com o 

regente da UC.  

São consideradas justificadas as faltas que resultem do facto do estudante estar a realizar uma rotação hospitalar fora 

da região Algarvia, por determinação do curso.  

A nota final será calculada da seguinte forma: NF = MInt x 0.8 + MPBL x 0.2 (em que: NF – Nota Final; MInt – média 

aritmética simples dos três testes “i” numa escala de 0 a 20 valores; MPBL – média aritmética simples dos dois testes 

“ii” numa escala de 0 a 20 valores). 

A aprovação a esta UC tem que obedecer a todas as seguintes condições: 

i. Média final dos testes “i” superior ou igual a 11.0 (arredondada às décimas) 

ii. Média final dos testes “ii” igual ou superior a 9,5 valores.  
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A nota de cada teste sobre a matéria de Aprendizagem Baseada em Problemas e seminários de apoio será obtida da 

seguinte forma: 

1. Calcula-se para cada estudante o seu Z. 

2. A nota do teste é obtida pela normalização dos resultados finais utilizando como média 14 e como desvio 

padrão 2.667. 

3. Havendo alguma correção dos resultados por motivo de qualidade das perguntas, as notas são recalculadas, 

podendo subir ou descer. A nota assim obtida é considerada final para o teste em questão. 

 

6. Ciência Básicas e Clínicas 4  

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

O modelo de avaliação pressupõe a frequência assídua às aulas (no mínimo a 75% das aulas) e testes ao longo do 

ano letivo versando sobre toda a Medicina. Esses testes serão de escolha múltipla, realizados em colaboração com 

Universidades Internacionais. Anualmente, a direção do MIM em conjunto com o regente da UC determinará o número 

de testes a realizar, nunca sendo este inferior a 2. 

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

i. Média final dos testes realizados superior ou igual a 11.0 (arredondada às décimas) 

 

7. Módulo Escolha do Estudante 1  

Modelo: Avaliação de Desempenho pelo Tutor, de um Trabalho Escrito e Apresentação de Poster por júri 

Durante o ano letivo, os estudantes realizarão um módulo de escolha do estudante. O desempenho do aluno na 

realização do projecto será avaliado pelo seu tutor local. O trabalho realizado dará origem a um trabalho escrito que 

será classificado por um avaliador do DCBM designado para o efeito. O estudante deverá ainda preparar uma 

apresentação sob a forma de poster que será discutida e avaliada por um júri. O trabalho escrito e o poster serão 

elaborados, obrigatoriamente, de forma individual. 

A nota final (NF) da UC será calculada da seguinte forma: NF=0,6*(0,3*Tutor+0,7*Relatório)+0,4*Poster 

A aprovação requer uma nota mínima de 9,5 valores no Trabalho Escrito e no Poster. É ainda obrigatória a frequência 

de pelo menos 3/4 das atividades programadas relativas à UC. Na ausência de avaliação por parte do Tutor, será 

tomada como nota correspondente a nota atribuída ao Trabalho Escrito.  

O MEE não é passível de prova de recurso ou melhoria. 

São aplicáveis as seguintes penalizações: 

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

Caso haja incumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos elementos de avaliação, serão descontados 2^n 

(2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada semana de atraso (n). Implicitamente, 

um minuto ou uma semana de atraso serão objecto da mesma sanção. 

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

descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respetivo elemento de avaliação por cada 500 palavras em 

excesso (n). Implicitamente, 1 ou 500 palavras serão objecto da mesma sanção. 
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C. Caso haja incumprimento dos limites de tempo estabelecidos para cada elemento de avaliação (apresentações 

orais), serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada minuto 

em excesso (n). Implicitamente, 1 ou 60 segundos de atraso serão objecto da mesma sanção. 

D. Caso haja incumprimento das regras de formatação/identificação incorrecta dos elementos de avaliação, estes não 

serão considerados entregues, cabendo ao aluno a responsabilidade por o ter feito em formato erróneo. 

 

 

8. Módulo Escolha do Estudante 2  

Modelo: Avaliação de Desempenho pelo Tutor, de um Trabalho Escrito e Apresentação de Oral por júri 

Durante o ano letivo, os estudantes realizarão um módulo de escolha do estudante. O desempenho do aluno na 

realização do projecto será avaliado pelo seu tutor local. O trabalho realizado dará origem a um trabalho escrito que 

será classificado por um avaliador do DCBM designado para o efeito. O estudante deverá ainda preparar uma 

apresentação oral que será discutida e avaliada por um júri. O trabalho escrito e apresentação oral serão elaborados, 

obrigatoriamente, de forma individual. 

A nota final (NF) da UC será calculada da seguinte forma: NF=0,6*(0,3*Tutor+0,7*Relatório)+0,4*Apresentação Oral 

A aprovação requer uma nota mínima de 9,5 valores no Relatório e na Apresentação oral. É ainda obrigatória a 

frequência de pelo menos 3/4 das atividades programadas relativas à UC. Na ausência de avaliação por parte do 

Tutor, será tomada como nota correspondente a nota atribuída ao Relatório. 

O MEE não é passível de prova de recurso ou melhoria. 

São aplicáveis as seguintes penalizações: 

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

Caso haja incumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos elementos de avaliação, serão descontados 2^n 

(2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada semana de atraso (n). Implicitamente, 

um minuto ou uma semana de atraso serão objecto da mesma sanção. 

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

descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada 500 palavras em 

excesso (n). Implicitamente, 1 ou 500 palavras serão objecto da mesma sanção. 

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

orais), serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada minuto 

em excesso (n). Implicitamente, 1 ou 60 segundos de atraso serão objecto da mesma sanção. 

D. Caso haja incumprimento das regras de formatação/identificação incorrecta dos elementos de avaliação, estes não 

serão considerados entregues, cabendo ao aluno a responsabilidade por o ter feito em formato erróneo. 

 

9. Módulo Escolha do Estudante 3  

Modelo: Avaliação de Desempenho pelo Tutor e de um Trabalho Escrito por júri  

Durante o ano letivo, os estudantes realizarão um módulo de escolha do estudante. O desempenho do aluno na 

realização do projecto será avaliado pelo um tutor. O trabalho realizado dará origem a um trabalho escrito que será 

classificado por um júri designado para o efeito.  
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A nota final (NF) da UC será calculada da seguinte forma: NF=0,5*Tutor+0,5*Trabalho Escrito 

A aprovação requer uma nota mínima de 9,5 valores em cada componente de avaliação.  

O MEE não é passível de prova de recurso ou melhoria. 

São aplicáveis as seguintes penalizações: 

Caso haja incumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos elementos de avaliação, serão descontados 2^n 

(2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada semana de atraso (n). Implicitamente, 

um minuto ou uma semana de atraso serão objecto da mesma sanção.  

 

10. Laboratório de Aptidões 1 e 2 

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

O modelo de avaliação pressupõe a frequência assídua às aulas (no mínimo a 75%) e compreende dois testes ao 

longo do ano letivo. Os testes serão realizados no formato Objective Structured Clinical Examination (OSCE). O 

formato do OSCE será determinado pela direção pedagógica do MIM em conjunto com o regente da UC anualmente. 

Cada teste poderá ter entre 5 a 8 estações de avaliação e a nota final será calculada fazendo a média aritmética das 

classificações pelas estações dos dois testes (entre 10 e 16 estações). Para além da assiduidade conforme 

anteriormente descrito, a aprovação a esta Unidade Curricular (UC) está dependente das seguintes condições: 

i. O aluno não reprovou a mais do que um quarto das estações no total dos dois testes. 

ii. A média final dos dois testes é igual ou superior a 9,5 valores. 

O momento avaliativo em formato OSCE pode ter duração superior ao período de teste propriamente dito, como 

forma de garantir igualdade de circunstâncias para os diferentes grupos de alunos. Os alunos devem cumprir as 

indicações dadas pelos docentes e funcionários da UALG implicados na organização do momento avaliativo. O não 

cumprimento das instruções pode ser considerado fraude. 

No momento preparatório (briefing) que antecede o momento avaliativo, todos os alunos têm de assinar a folha de 

presenças. Eventuais intercorrências durante o momento avaliativo terão de ser comunicadas ao docente responsável 

no momento que finaliza o momento avaliativo (debriefing).  

Na eventualidade de existir de alguma incongruência num item da grelha de avaliação esta será analisada pelo corpo 

docente e caso se justifique, o valor do item poderá ser excluído ou pontuado coletivamente na grelha. 

A nota de cada estação de OSCE é algoritmicamente calculada da seguinte forma: 

1. Cálculo do Score soma dos itens da grelha de avaliação; 

2. Ajuste do modelo linear (preferencial) entre o resultado do passo 1 e a classificação qualitativa que consta na 

ficha de avaliação; 

3. O ponto de corte (9,5) resulta do valor estimado na expressão calculada no passo 2; 

4. Caso existam diferenças estatisticamente significativas do ponto de corte nos diferentes grupos repetem-se 

os passos 2 e 3 calibrando-se posteriormente o diferencial entre grupos. 

Depois de realizado o exame os alunos podem visualizar as grelhas de avaliação de OSCE, uma vez, em período 

estipulado para o efeito, mediante agendamento, na presença de pelo menos um docente. Quando o aluno não puder 

comparecer na data estipulada, deverá informar os responsáveis da UC nas 24h que antecedem a data agendada, 

para que se posa proceder a um agendamento alternativo. A visualização das grelhas será sempre em data que 

anteceda no mínimo 30 dias do seguinte momento avaliativo de OSCE. 



 
Mestrado Integrado em Medicina 

  7/10 

 

A avaliação dos OSCE é feita por um Júri por estação, tendo este a responsabilidade da mesma. 

A nomeação e formação do Júri é da responsabilidade do corpo docente da UC.   

Em caso de falta justificada ao momento avaliativo, o aluno deve requerer novo agendamento nos seguintes 5 dias 

úteis. Neste novo momento avaliativo a avaliação poderá ser em formato diferente de OSCE e poderá ter lugar fora 

das instalações da UALG, nomeadamente em instituições de saúde com as quais o Mestrado Integrado em Medicina da 

UALG, tenha protocolos de colaboração. Sempre que o formato da avaliação não for por OSCE, esta pode ocorrer em 

cenário clínico com “pacientes reais”, sob avaliação direta por um júri composto preferencialmente por 2 ou mais 

elementos mediante preenchimento de grelha específica deste momento avaliativo. 

 

11. Laboratório de Aptidões 3 

Modelo: Avaliação contínua sem exame final 

O modelo de avaliação pressupõe a frequência assídua às aulas (no mínimo a 75%) e 2 momentos de avaliação 

(testes): 1º por modelo de avaliação de grelha Objective Structured Clinical Examination (OSCE) e 2º por modelo de 

domínios. Cada teste tem entre 5 a 8 estações de avaliação e a nota final será calculada fazendo a média aritmética 

das classificações pelas estações dos dois testes. Para além da assiduidade conforme anteriormente descrito, a 

aprovação a esta UC está dependente das seguintes condições: 

iii. O aluno não reprovou a mais do que um quarto das estações no total dos dois testes. 

iv. A média final dos dois testes é igual ou superior a 9,5 valores. 

O momento avaliativo em formato OSCE pode ter duração superior ao período de teste propriamente dito, como 

forma de garantir igualdade de circunstâncias para os diferentes grupos de alunos. Os alunos devem cumprir as 

indicações dadas pelos docentes e funcionários da UALG implicados na organização do momento avaliativo. O não 

cumprimento das instruções pode ser considerado fraude. 

No momento preparatório (briefing) que antecede o momento avaliativo, todos os alunos têm de assinar a folha de 

presenças. Eventuais intercorrências durante o momento avaliativo terão de ser comunicadas ao docente responsável 

no momento que finaliza o momento avaliativo (debriefing).  

Na eventualidade de existir alguma incongruência num item da grelha de avaliação esta será analisada pelo corpo 

docente e caso se justifique, o valor do item poderá ser excluído ou pontuado coletivamente na grelha. 

A nota de cada estação de OSCE é algoritmicamente calculada da seguinte forma: 

1. Cálculo do Score soma dos itens da grelha de avaliação; 

2. Ajuste do modelo linear (preferencial) entre o resultado do passo 1 e a classificação qualitativa que consta na 

ficha de avaliação; 

3. O ponto de corte (9,5) resulta do valor estimado na expressão calculada no passo 2; 

4. Caso existam diferenças estatisticamente significativas do ponto de corte nos diferentes grupos repetem-se 

os passos 2 e 3 calibrando-se posteriormente o diferencial entre grupos; 

Depois de realizado o exame os alunos podem visualizar as grelhas de avaliação de OSCE, uma vez, em período 

estipulado para o efeito, mediante agendamento, na presença de pelo menos um docente. Quando o aluno não puder 

comparecer na data estipulada, deverá informar os responsáveis da UC nas 24h que antecedem a data agendada, 

para que se possa proceder a um agendamento alternativo. A visualização de grelhas será sempre em data que 

anteceda no mínimo 30 dias de um momento avaliativo de OSCE. 
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Em caso de falta justificada ao momento avaliativo, o aluno deve requerer novo agendamento nos seguintes 5 dias 

úteis. Neste novo momento avaliativo a avaliação poderá ser em formato diferente de OSCE e poderá ter lugar fora 

das instalações da UALG, nomeadamente em instituições de saúde com as quais o Mestrado Integrado em Medicina da 

UALG, tenha protocolos de colaboração. Sempre que o formato da avaliação não for por OSCE, esta pode ocorrer em 

cenário clínico com “pacientes reais”, sob avaliação direta por um júri composto preferencialmente por 2 ou mais 

elementos mediante preenchimento de grelha específica deste momento avaliativo. 

 

12. Laboratório de Aptidões 4 

Modelo: Avaliação contínua com exame final 

O modelo de avaliação pressupõe a frequência assídua às aulas (no mínimo a 75%) e compreende um exame final. O 

exame será realizado no formato OSCE. O formato do OSCE será determinado pela direção pedagógica do MIM em 

conjunto com o regente da UC anualmente. O exame poderá ter entre 10 a 16 estações de avaliação e a nota final 

será calculada fazendo a média aritmética das classificações pelas estações. Para além da assiduidade conforme 

anteriormente descrito, a aprovação a esta UC está dependente das seguintes condições: 

i. O aluno não reprovou a mais do que duas estações no total das estações. 

ii. A nota final das estações do exame OSCE é igual ou superior a 9,5 valores. 

O momento avaliativo em formato OSCE pode ter duração superior ao período de teste propriamente dito, como 

forma de garantir igualdade de circunstâncias para os diferentes grupos de alunos. Os alunos devem cumprir as 

indicações dadas pelos docentes e funcionários da UALG implicados na organização do momento avaliativo. O não 

cumprimento das instruções pode ser considerado fraude. 

No momento preparatório (briefing) que antecede o momento avaliativo, todos os alunos têm de assinar a folha de 

presenças. Eventuais intercorrências durante o momento avaliativo terão de ser comunicadas ao docente responsável 

no momento que finaliza o momento avaliativo (debriefing).  

Na eventualidade de existir alguma incongruência num item da grelha de avaliação esta será analisada pelo corpo 

docente e caso se justifique, o valor do item poderá ser excluído ou pontuado coletivamente na grelha. 

A nota de cada estação de OSCE é algoritmicamente calculada da seguinte forma: 

1. Cálculo do Score soma dos itens da grelha de avaliação; 

2. Ajuste do modelo linear (preferencial) entre o resultado do passo 1 e a classificação qualitativa que consta na 

ficha de avaliação; 

3. O ponto de corte (9,5) resulta do valor estimado na expressão calculada no passo 2; 

Depois de realizado o exame os alunos podem visualizar as grelhas de avaliação de OSCE, uma vez, em período 

estipulado para o efeito, mediante agendamento, na presença de pelo menos um docente. Quando o aluno não puder 

comparecer na data estipulada, deverá informar os responsáveis da UC nas 24h que antecedem a data agendada, 

para que se possa proceder a um agendamento alternativo. A visualização de grelhas será sempre em data que 

anteceda no mínimo 30 dias de um momento avaliativo de OSCE. 

Em caso de falta justificada ao momento avaliativo, o aluno deve requerer novo agendamento nos seguintes 5 dias 

úteis. Neste novo momento avaliativo a avaliação poderá não ser em formato de OSCE e poderá ter lugar fora das 

instalações da UALG, nomeadamente em instituições de saúde com as quais o Mestrado Integrado em Medicina da 

UALG, tenha protocolos de colaboração. Sempre que o formato da avaliação não for por OSCE, esta pode ocorrer em 
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cenário clínico com “pacientes reais”, sob avaliação direta por um júri composto preferencialmente por 2 ou mais 

elementos mediante preenchimento de grelha específica deste momento avaliativo. 

O recurso a esta Unidade Curricular decorrerá preferencialmente uma semana após a divulgação dos resultados da 

avaliação da época normal. O exame de recurso poderá ser em formato diferente de OSCE e poderá ter lugar fora das 

instalações da UALG, nomeadamente em instituições de saúde com as quais o Mestrado Integrado em Medicina da 

UALG, tenha protocolos de colaboração. Sempre que o formato da avaliação não for por OSCE, esta pode ocorrer em 

cenário clínico com “pacientes reais”, sob avaliação direta por um júri composto preferencialmente por 2 ou mais 

elementos mediante preenchimento de grelha específica deste momento avaliativo. 

 

13. Seguimento Integrado na Comunidade 1 e 2 (Antigo SCD) 

Modelo: Avaliação de relatório por júri e avaliação de apresentação oral por júri 

Ao longo das visitas que estão incluídas nesta UC os estudantes terão de preparar um relatório que servirá de base 

para a avaliação nesta UC. Para além disso terão de fazer uma apresentação oral baseada nesse mesmo relatório.  

A nota final será calculada da seguinte forma: NF = MRel x 0.6 + MApr x 0.4 (em que: NF – Nota Final; NRel – Nota do 

relatório; MApr – média aritmética das notas dos avaliadores da apresentação oral). 

São aplicáveis as seguintes penalizações: 

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

Caso haja incumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos elementos de avaliação, serão descontados 2^n 

(2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada semana de atraso (n). Implicitamente, 

um minuto ou uma semana de atraso serão objecto da mesma sanção. 

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

descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada 500 palavras em 

excesso (n). Implicitamente, 1 ou 500 palavras serão objecto da mesma sanção. 

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

orais), serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada minuto 

em excesso (n). Implicitamente, 1 ou 60 segundos de atraso serão objecto da mesma sanção. 

D. Caso haja incumprimento das regras de formatação na entrega dos elementos de avaliação, estes não serão 

considerados entregues, cabendo ao aluno a responsabilidade por o ter feito em formato erróneo. 

 

14. Opção  

Modelo: Avaliação oral por júri/Avaliação de relatório final 

O Bloco de opção que durará 8 semanas será passado preferencialmente fora da Região do Algarve e sempre que 

possível em sistemas de saúde no estrangeiro. A escolha do local será feita pelos estudantes que, no final, terão que 

apresentar relatório final e uma apresentação oral, que serão submetidos a avaliação por um júri para determinar a 

nota final, segundo a ponderação 30% (relatório final) e 70% (apresentação oral). 

São aplicáveis as seguintes penalizações: 

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

Caso haja incumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos elementos de avaliação, serão descontados 2^n 

(2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada semana de atraso (n). Implicitamente, 

um minuto ou uma semana de atraso serão objecto da mesma sanção. 



 
Mestrado Integrado em Medicina 

  10/10 

 

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

descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada 500 palavras em 

excesso (n). Implicitamente, 1 ou 500 palavras serão objecto da mesma sanção. 

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

orais), serão descontados 2^n (2 levantado a n) valores à nota do respectivo elemento de avaliação por cada minuto 

em excesso (n). Implicitamente, 1 ou 60 segundos de atraso serão objecto da mesma sanção. 

D. Caso haja incumprimento das regras de formatação na entrega dos elementos de avaliação, estes não serão 

considerados entregues, cabendo ao aluno a responsabilidade por o ter feito em formato erróneo. 

 

Nota: Em qualquer Unidade Curricular em que haja avaliação por múltiplos avaliadores, poderá haver lugar a ajuste 

ou normalização de notas. 

Melhoria de Classificação e Recurso 

No Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve é adoptado o modelo de AVALIAÇÃO CONTÍNUA. Por 

isso, não existe recurso a nenhuma das Unidades Curriculares do MIM, excluindo a UC Laboratório de Aptidões 4. 

Justificação de faltas  

São consideradas faltas justificadas todas as discriminadas no Regulamento de Frequência e Avaliação do MIM 

vigente, assim como aquelas que forem dadas quando o aluno estiver a realizar uma rotação hospitalar fora do 

Algarve (até um máximo de duas rotações clínicas da UC Clínicas 3, e quatro rotações da UC Clínicas 4, incluindo a 

opcional), e constantes da lista de oferta disponibilizada aos alunos pela direcção do MIM.  

 


