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6º ANO MÉDICO6º ANO MÉDICO6º ANO MÉDICO6º ANO MÉDICO



AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

AVALIAÇÃO do 6º Ano Médico

.  Trabalho Final de 6º Ano (Tese de Mestrado) 10% (6 ECTS).  Trabalho Final de 6º Ano (Tese de Mestrado) 10% (6 ECTS)

. Avaliação de cada Valência ponderação de acordo com a carga horária

Medicina x 10 Saúde Materna x 4
Cirurgia x 8 Saúde Infantil x 4
Oncologia x 2 Clínica Geral x 6
Saúde Mental x 4 Saúde Pública x 2

(40 semanas)



TRABALHO FINAL DO 6º ANO (TESE DE MESTRADO)

. Garantir a todos os alunos 2 dias úteis (dia da apresentação e dia 
anterior) para preparação da apresentação/defesa do trabalho, 
sem prejuízo dos 20% de faltas permitidas, mas tendo em especial 
atenção as áreas do 6º Ano com duração de 4 semanas ou menos;

AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

atenção as áreas do 6º Ano com duração de 4 semanas ou menos;

. Não deve haver sobreposição entre momentos de avaliação das 
valências do 6º Ano e a data de defesa do trabalho respeitando, 
pelo menos, os 2 dias úteis definidos no ponto anterior



AVALIAÇÃO DE CADA VALÊNCIA

. Não haverá Exame Final de 6º Ano
(NÃO há mesmo!!!)

. A avaliação será feita por:

AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

. A avaliação será feita por:

- Avaliação contínua (assiduidade, pontualidade, participação, 
empenhamento, histórias clínicas ou trabalhos)

- Teste escrito ou Avaliação final prática

Avaliação Formativa

Avaliação Sumativa



AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

MEDICINA (8 Semanas)

AVALIAÇÃO CONTÍNUA: 70%
-Avaliação diária com os tutores (30%)
(durante todo o estágio)

-Apresentação e discussão oral de uma história clínica com o tutor e outro (20%)
(na 6ª semana do estágio)(na 6ª semana do estágio)

-Relatório Escrito de uma História Clínica (e eventual apresentação) (20%)
(última semana do estágio)

AVALIAÇÃO FINAL:
- Teste escrito de escolha múltipla 30%
(último dia do estágio)

. 30 perguntas de escolha múltipla

. Banco de Perguntas (?)



AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

CIRURGIA (8 Semanas)

AVALIAÇÃO CONTÍNUA: 70%
- Avaliação diária com os tutores
(durante todo o estágio)

- Relatório final de actividades & Caderneta autenticada
(entregar na última semana)(entregar na última semana)

- Elaboração de uma História Clínica e apresentação ao tutor e coordenador
(2 últimas semanas do estágio)

-Trabalho escrito 
(OPCIONAL)

AVALIAÇÃO FINAL:
- Teste escrito de escolha múltipla 30%
(na última semana do estágio - data a combinar com os alunos )

. 20 questões de escolha múltipla



AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

ONCOLOGIA (2 Semanas)

AVALIAÇÃO CONTÍNUA: 70%
- Avaliação diária pelos tutores
(durante todo o estágio)

- Entrega de um relatório escrito de uma História Clínica
(entregar na última semana)(entregar na última semana)

AVALIAÇÃO FINAL:
- Teste escrito de escolha múltipla 30%
(na tarde da 3ªfeira seguinte ao final da rotação do estágio de Oncologia/Mental (8 semanas)  
em simultâneo para as 4 turmas do grupo)

. 20 questões (sobre 5 das 8 Aulas TP)
- 10 perguntas de escolha múltipla
- 10 perguntas V/F



AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

SAÚDE MENTAL (4 Semanas)

AVALIAÇÃO CONTÍNUA: 60%
- Avaliação diária pelos tutores
(durante todo o estágio)

AVALIAÇÃO FINAL:
- Entrega de um Relatório Crítico e/ou Clínico sobre o estágio de SM 20%

(entregar na última semana)

- Entrevista Clínica com o doente na presença do tutor e discussão 
diagnóstica e terapêutica 20%

(na última semana)



AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

SAÚDE MATERNA (4 Semanas)

AVALIAÇÃO CONTÍNUA: 70%
- Avaliação diária pelos tutores (grelha de registo) (60%)
(durante todo o estágio)

- Entrega de um relatório escrito de uma História Clínica (40%)
de uma gravidez normalde uma gravidez normal
(última semana)

AVALIAÇÃO FINAL:
-Teste escrito de escolha múltipla 30%

(penúltimo dia do estágio)

. Critica de uma Consulta Pré-Natal (apontar 5 erros num Caso Clínico)

. 10 questões de escolha múltipla



AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

SAÚDE INFANTIL (4 Semanas)

AVALIAÇÃO CONTÍNUA: 70%
- Avaliação diária com os tutores (Nota Final será definida em reunião do corpo docente)

(durante todo o estágio)

-Comentário de um Artigo Científico
(data a combinar com o tutor)(data a combinar com o tutor)

-Relatório de História de Treino (não é avaliada)
(data a combinar com o tutor - entregar em 48h) 

-Follow-Up da criança
(2 páginas – entregar na última semana)

AVALIAÇÃO FINAL:
- Elaboração de uma História Clínica, apresentação e discussão com  tutor 30%

(última semana do estágio)

.Apresentação da história no dia da colheita dos dados

. Entrega do relatório escrito no dia seguinte (24h) (excepções)



AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

CLÍNICA GERAL (8 Semanas)

AVALIAÇÃO CONTÍNUA: 70%
- Avaliação diária com os tutores (grelha de registo)

(durante todo o estágio)

- Trabalhos sobre 3 temas de MGF – Apresentação e Trabalho Escrito
. 3 alunos apresentam. 3 alunos apresentam
. 3 alunos defendem
. debate com todos os colegas

AVALIAÇÃO FINAL:
- Elaboração de uma Monografia Familiar 30%

(entregar na última semana do estágio)

.Será distribuída a cada aluno uma família na 1ª semana de estágio que este deverá 

acompanhar e recolher os dados para elaboração da sua Monografia Familiar



AVALIAÇÃO DO 6º ANO MÉDICO

SÁUDE PÚBLICA (“8 Semanas”)

AVALIAÇÃO CONTÍNUA: 40%

- Avaliação da assiduidade, pontualidade, participação e empenho nas Aulas TP
(ATENÇÂO: Esta valência não tem aulas práticas)

AVALIAÇÃO FINAL:
- Teste escrito de escolha múltipla 60%

(na última semana do estágio)


