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TRABALHO FINAL DO 6º ANO MÉDICO COM VISTA À ATRIBUIÇÃO DO 
GRAU DE MESTRE NO ÂMBITO DO CICLO DE ESTUDOS DE MESTRADO 
INTEGRADO EM MEDICINA 
 
 
 

 
I. Normas genéricas 
(escolha de tema, orientador e defesa do Trabalho Final) 

 

 

1) MODALIDADES DE TRABALHO FINAL 

O trabalho final a ser apresentado e discutido em provas públicas poderá assumir uma das 

seguintes quatro modalidades: 

a) Artigo científico, quando o aluno realizou trabalho de investigação com projecto 

próprio ou integrado numa equipa de investigação de projecto em curso na Escola (ver 

as normas para a sua elaboração no anexo 1); 
 

b) Artigo de revisão (ver as normas para a sua elaboração no anexo 2); 
 

c) Elaboração de Projecto de Investigação (de acordo com as normas publicadas pela 

FCT como consta no anexo 3). 
 

d) Relatório, centrado no conhecimento/experiência vivencial e actividade desenvolvida 

durante o curso, analisada de forma crítica e conceptualmente original; 
 

O trabalho deve ser realizado ao longo do curso e defendido durante o último ano (6º. 
Ano), em época (s) a definir pelo Conselho Científico. 
 

2) NORMAS GENÉRICAS 

a) Escolha do Tema/Título 

O tema/título poderá ser escolhido em qualquer altura do curso, de comum acordo com o 

respectivo orientador. O Conselho Científico disponibilizou uma Lista de temas genéricos 

que podem ser consultados no WoC da FMUC 

(https://woc.uc.pt/fmuc/course/docscurso.do?idcurso=21). 

 

A escolha do tema/título deverá ser ORIGINAL. Neste contexto, foi disponibilizada 

para consulta no WoC da FMUC uma lista de temas/títulos já escolhidos (esta lista se 

encontra em permanente actualização).  
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b) Escolha do Orientador 

O orientador pode ser: 

i) Um Doutor ou Mestre da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra ou 

de outra Faculdade. O orientador deve ter um Curriculum Vitae adequado à 

orientação do trabalho; 

ii) Quando o orientador for externo à Faculdade de Medicina terá que existir um co-

orientador da FMUC.  

iii) Outras individualidades de reconhecido mérito científico, com actividade adequada 

à orientação (sendo também necessário neste caso um co-orientador da Faculdade 

de Medicina). 
 

NOTA IMPORTANTE: Quando o orientador for externo à Faculdade de Medicina, 
o aluno deverá apresentar no momento de entrega da proposta o Curriculum vitae 
do orientador. 

 

c) Entrega da Proposta de tema/título e de orientação científica 

Os alunos do 5º ano do Mestrado Integrado em Medicina têm que entregar na Divisão 

Académica da FMUC a proposta de tema e de orientação científica até ao último dia útil 

do mês de Maio de cada ano (ver calendário de acções do Conselho Científico). 

O formulário para proposta encontra-se disponível no WoC da FMUC.  
 

A proposta de tema, o projecto de trabalho e o(s) orientador(es) são aprovados pela 

Comissão Coordenadora do Conselho Científico, após análise do projecto e do CV do 

respectivo(s) orientador(es) e do parecer favorável da Direcção de Educação Médica da 

Escola. 

 

d) Entrega do Trabalho Final 

A entrega do Trabalho Final é feita na Divisão Académica nos prazos definidos pelo 

Conselho Científico (ver Calendário de acções do Conselho Científico). 

No momento da entrega, o aluno tem de apresentar os seguintes documentos: 

1. Requerimento ao Conselho Científico a solicitar a admissão a provas. O modelo de 

requerimento se encontra disponível no WoC da FMUC. 

2. 5 exemplares do Trabalho Final impresso ou policopiado. O modelo de Capa do 

Trabalho Final se encontra também disponível no WoC da FMUC. 

3. Parecer do Orientador e co-orientador (se existir) sobre a qualidade científica do 

Trabalho Final. 

4. 1 CD devidamente identificado (último nome, nome - Título trabalho, FMUC, ano 

defesa) com: 
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a. 1 exemplar do Trabalho Final  (PDF). 

b. 1 Resumo/Abstract (Word) em Português e Inglês. 

 

3) DEFESA DO TRABALHO 

Será feita durante o 6º Ano em época a designar pelo Conselho Científico. 

 

4) JÚRI 

O júri é constituído por: 

Presidente: 

Um Doutorado da FMUC. 

Vogais: 

a) O orientador do trabalho e co-orientador quando exista; 

b)  Outra personalidade de reconhecido mérito da área científica em que se insere o 

trabalho, da Universidade de Coimbra ou de outra Instituição. 

 

5) PROVAS  

O candidato inicia as provas com uma apresentação do trabalho durante quinze minutos no 

máximo, tendo o júri quinze minutos para colocar questões e o candidato igual período de 

tempo de resposta. 

A duração máxima das provas é de quarenta e cinco minutos. 

 

6) CLASSIFICAÇÃO DO TRABALHO FINAL 

A classificação do Trabalho Final é expressa no intervalo 10-20 da escala numérica inteira de 0 

a 20, sendo o seu peso 10% da Nota final do 6º ano (6 ECTS). 

 

 
II. Normas genéricas (Elaboração do Trabalho Final) 
 

Os artigos científicos e de revisão, o projecto e o relatório devem ser escritos em folhas A4, a 

espaço duplo e com margens laterais de 2,5 cm. O texto deve ser justificado e usar a fonte 

Times New Roman, tamanho 12. 
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ANEXO 1  

ARTIGO CIENTÍFICO 
 

Organização 
 
O artigo científico deve incluir: 
 
Página de título 
- Título (claro, descritivo e conciso) 
- Nome completo dos autores 
- Afiliação   
- Endereço 
 
Resumo (Abstract) 
- Claro 
- Descritivo 
- O resumo tem um limite máximo de 400 palavras. Não deve incluir abreviaturas. Deve 
apresentar-se estruturado. 
Originais: Introdução, Objectivos, Metodologia, Resultados e Conclusões. 
Casos Clínicos: Introdução, Caso Clínico e Conclusões. 
O resumo será coerente com o conjunto do artigo. 
 
Palavras-chave 
- 5-10 
 
Introdução 
- Não exceder 600 palavras 
- Exposição, completa e sucinta, do estado actual do conhecimento sobre o tema do artigo 
- A introdução deve indicar os objectivos do estudo e dar informação que permita clarificar 
porque é que o estudo foi realizado e quais as hipóteses testadas 
 
Materiais e métodos 
- Descrição dos procedimentos experimentais e dos métodos  
- Deve ser uma secção breve mas que permita um investigador qualificado repetir a 
investigação realizada 
- Os testes estatísticos analisados para analisar os dados devem ser incluídos na secção de 
métodos numa subsecção sobre análise estatística 
 
Resultados 
- Descrição dos resultados 
- Esta secção deve apresentar, de uma maneira clara mas sucinta, os resultados experimentais 
do estudo.  
Só devem ser incluídos os resultados essenciais que fundamentem os principais objectivos do 
trabalho, isto é, devem ser escritos os dados relevantes. Os dados constantes de tabelas ou 
figuras não devem, em princípio ser repetidos no texto. As tabelas devem ser nomeadas em 
numeração romana (p. Ex.: Tabela IV), por ordem de aparecimento no texto. As figuras devem 
ser nomeadas em numeração árabe (p. Ex.: Fig. 4.), pela ordem de aparecimento no texto. A 
responsabilidade de protecção dos direitos de figuras previamente publicadas é da 
responsabilidade dos autores. 
 
A publicação de fotografias de pessoas exige a completa dissimulação da sua identidade ou uma 
folha assinada de consentimento informado e parecer de uma Comissão de Ética de uma 
Instituição Pública. 
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Discussão 
- Não exceder 2000 palavras 
- Deve ser concisa e referir os principais resultados, discutir a validade dos resultados 
experimentais e integrá-los à luz de outros trabalhos publicados na mesma área ou em áreas 
relacionadas. Deve ainda referir a passível importância do trabalho no avanço do 
conhecimento da área em que este se insere. 
- Não voltar a descrever resultados, evitando redundâncias. Não mencionar dados que não 
foram apresentados nos resultados. Dar-se-á relevo aos aspectos novos, e deve-se reflectir 
sobre as limitações e justificar os erros ou omissões. Relacionar os resultados com outros 
estudos relevantes. As conclusões deverão basear-se apenas nos resultados. Poderão fazer-se 
recomendações. 
 
O artigo na sua totalidade, exceptuando as referências bibliográficas, não deverá exceder 5000 
palavras. 
 
Referências / Bibliografia 
- Máximo de referências: 60 
- Só os trabalhos publicados e in press devem ser incluídos na lista de referências. As 
referências devem ser citadas no texto de acordo com os seguintes exemplos: 
“Our observations are in agreement with those of Brown and Black (1979)”; 
Se mais do que dois autores: “White et al. (1980)”  
Se as referências forem múltiplas deverão ser apresentadas em ordem cronológica. 
Na secção de referências a lista deve ser dada em ordem alfabética de acordo com o 
sobrenome do primeiro autor. 
O nome dos autores deve ser seguido pela data entre parêntesis, o título completo do artigo, 
a revista onde foi publicado, o volume, a primeira e última páginas 
Exemplos:  
“Hamil OP, Marty A, Nether E (1981) Improved patch-clamp techniques for high-resolution 
current recordings from cells and cell free membranes patches. Pflugers Arch 391:85-100.” 
Livro 
- “Hille B (1984) Ionic channels of excitable membranes. Sunderland, MA: Sinauer.” 
Capítulo de livro 
- “Stent GS (1981) Strength and weakness of the genetic approach to the development of the 
nervous system. In: Studies in developmental neurobiology: essays in honour of Viktor 
Hamburger (Cowan WM, ed), pp288-321. New York: Oxford UP. 
 
As abreviaturas dos títulos dos jornais devem seguir as listadas no Index Medicus. 
 
Agradecimentos 
- Agradecimentos às entidades e pessoas que contribuíram para a resolução do trabalho. 
- Os resultados e os métodos devem ser divididos por tópicos 
- Cada figura é numerada em algarismos árabes. 
 
A legenda deve conter um título, uma explicação breve dos resultados representados e a 
significância estatística dos mesmos. 
- As legendas das figuras devem ser incluídas como parte do texto principal 
- As tabelas são numeradas em algarismos romanos. Devem conter um título e, se necessário 
notas informativas em rodapé. 
As tabelas devem incluir apenas dados essências. Não duplicar dados apresentando no texto 
e/ou na tabela ou figura. 
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ANEXO 2  

 
 

ARTIGO DE REVISÃO 
 
O artigo de revisão deve incluir: 
 
Página de título 
- Título (claro, descritivo e conciso) 
- Nome completo dos autores 
- Afiliação   
- Endereço 
 
Resumo (Abstract) 
- Claro 
- Descritivo 
- O resumo tem um limite máximo de 400 palavras. Não deve incluir abreviaturas. Deve 
apresentar-se estruturado. 
Revisões: Introdução, Objectivos, Desenvolvimento, e Conclusões.  
O resumo será coerente com o conjunto do artigo. 
 
Palavras-chave 
- 5-10 
 

A revisão é um levantamento equilibrado dos desenvolvimentos mais recentes numa 
determinada área de investigação. 
Os autores podem propor um ponto de vista específico, mas se existirem controvérsias nesse 
campo, estes devem ser tratadas de uma forma coerente. 
Os artigos de revisão não deverão ter mais do que 15 000 palavras e devem conter esquemas 
ilustrativos. 
O âmbito de um artigo de revisão deve ser suficientemente amplo e não deve ser dominado 
pelo trabalho de um único laboratório e, em particular, pelo trabalho do próprio autor. 
 
Referências / Bibliografia 
- As referências estão limitadas a 120, com algumas excepções. As citações devem ser 
selectivas. 
- Só os trabalhos publicados e in press devem ser incluídos na lista de referências. As 
referências devem ser citadas no texto de acordo com os seguintes exemplos: 
“Our observations are in agreement with those of Brown and Black (1979)”; 
Se mais do que dois autores: “White et al. (1980)”  
Se as referências forem múltiplas deverão ser apresentadas em ordem cronológica. 
Na secção de referências a lista deve ser dada em ordem alfabética de acordo com o 
sobrenome do primeiro autor. 
O nome dos autores deve ser seguido pela data entre parêntesis, o título completo do artigo, 
a revista onde foi publicado, o volume, a primeira e última páginas. 
Exemplos:  
“Hamil OP, Marty A, Nether E (1981) Improved patch-clamp techniques for high-resolution 
current recordings from cells and cell free membranes patches. Pflugers Arch 391:85-100.” 
Livro 
- “Hille B (1984) Ionic channels of excitable membranes. Sunderland, MA: Sinauer.” 
Capítulo de livro 
- “Stent GS (1981) Strength and weakness of the genetic approach to the development of the 
nervous system. In: Studies in developmental neurobiology: essays in honour of Viktor 
Hamburger (Cowan WM, ed), pp288-321. New York: Oxford UP. 
As abreviaturas dos títulos dos jornais devem seguir as listadas no Index Medicus. 
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ANEXO 3 

 
 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 
 
 
O projecto de Investigação deve obedecer à seguinte estrutura: 
 
 

1- Título 
 

2- Resumo (máx. 7000 caracteres) Português/Inglês 
 

3- Objectivos (máx. 1000 caracteres) 
 

4- Estado da Arte (máx. 10.000 caracteres). As referências devem ser numéricas 
colocadas entre parêntesis rectos (p. Ex.: [1]) e listadas no final desta secção de 
acordo com as normas do Index Medicus 

 
5- Tarefas 
5.1- Designação da tarefa 
5.2- Resultados esperados (máx. 3000 caracteres) 
5.3 - Descrição da tarefa (máx. 3000 caracteres) 
 
6- Orçamento previsto para execução do projecto 
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ANEXO 4  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O relatório deve incluir: 
 
Página de título 
- Título (claro, descritivo e conciso) 
- Nome completo dos autores 
- Afiliação   
- Endereço 
 
Resumo (Abstract) 
- Claro 
- Descritivo 
- O resumo tem um limite máximo de 400 palavras. Não deve incluir abreviaturas. Deve 
apresentar-se estruturado. 
O resumo será coerente com o conjunto do relatório. 
 
Palavras-chave 
- 5-10 
 
O relatório é um relato crítico de uma experiência vivencial.  
Os autores devem transmitir uma opinião pessoal sobre um assunto específico integrado, de 
forma coerente, com o conhecimento existente na área. 
O relatório não deverá ter mais do que 15 000 palavras e pode conter esquemas ilustrativos. 
 
Referências / Bibliografia 
- As referências estão limitadas a 60. As citações devem ser selectivas. 
- Só os trabalhos publicados e in press devem ser incluídos na lista de referências. As 
referências devem ser citadas no texto de acordo com os seguintes exemplos: 
“Our observations are in agreement with those of Brown and Black (1979)”; 
Se mais do que dois autores: “White et al. (1980)”  
Se as referências forem múltiplas deverão ser apresentadas em ordem cronológica. 
Na secção de referências a lista deve ser dada em ordem alfabética de acordo com o 
sobrenome do primeiro autor. 
O nome dos autores deve ser seguido pela data entre parêntesis, o título completo do artigo, 
a revista onde foi publicado, o volume, a primeira e última páginas 
Exemplos:  
 
“Hamil OP, Marty A, Nether E (1981) Improved patch-clamp techniques for high-resolution 
current recordings from cells and cell free membranes patches. Pflugers Arch 391:85-100.” 
 
Livro 
- “Hille B (1984) Ionic channels of excitable membranes. Sunderland, MA: Sinauer.” 
Capítulo de livro 
- “Stent GS (1981) Strength and weakness of the genetic approach to the development of the 
nervous system. In: Studies in developmental neurobiology: essays in honour of Viktor 
Hamburger (Cowan WM, ed), pp288-321. New York: Oxford UP. 
 
As abreviaturas dos títulos dos jornais devem seguir as listadas no Index Medicus. 


