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Orientação Para Criação de Grupos e Sub-Grupos 

 
A Comissão de Curso do 5.º Ano 2007 – 2008 irá organizar uma proposta de grupos de alunos a apresentar 

à Coordenação do 6.º Ano Médico. Esta proposta, assim que aceite, não poderá ser alterada. Com as 

devidas justificações, poderá apenas ser aumentada, mas nunca proceder a trocas entre alunos. Entende-se 

assim, que os grupos permanecerão imutáveis no decorrer do 6.º Ano.  

 

Assim: 

 

� Serão criados 5 grupos (A, B, C, D e E), 

� Dividir-se-á o número de alunos que frequentou o 5.º Ano (ou preferivelmente, os alunos 

que se tenha já conhecimento que estão aptos a transitar para o 6.º Ano), pelos 5 grupos, 

� Dentro de cada grupo, serão criados 4 sub-grupos (ex.: A1, A2, A3, A4, B1…), de forma 

homogénea, 

� A Fase 1 de cada grupo / sub-grupo é a seguinte: 

 

Grupo A Medicina 8 semanas 

Grupo B Cirurgia 8 semanas 

Grupo C1 e C2 Saúde Materna 4 semanas 

Grupo C3 e C4 Saúde Infantil 4 semanas 

Grupo D S. Pública e Cl. Geral 8 semanas 

Grupo E1 S.U. / Med. Intensiva 2 semanas 

Grupo E2 Oncologia 2 semanas 

Grupo E3 e E4 Saúde Mental 4 semanas 

 

 

� Iniciado o ano lectivo, os grupos C e E não poderão receber mais alunos, devido à breve 

duração dos mesmos. Aqueles, deverão ser colocados nos estágios de Medicina, Cirurgia ou 

Saúde Pública / Clínica Geral. Após o início do ano lectivo, caso um aluno transite para este 

Ano, deverá ser colocado impreterivelmente no sub-grupo 4, 

� Sabendo que cada Tutor poderá receber 1, 2 ou 3 alunos, estes deverão formar (dentro de 

cada sub-grupo), grupos de 3 alunos, 

� A proposta de grupos deverá ser apresentada à Coordenação do 6.º Ano uma semana antes 

do início do ano lectivo, 

� Estas listas serão afixadas no dia da Recepção aos sextanistas e estes disporão apenas 

desse dia para fazer qualquer rectificação (desde que devidamente justificada). 


