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C/C  
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CONSELHO CIENTÍFICO FMUC 

 
 

EXMO. SENHOR  
PRESIDENTE DO CONSELHO PEDAGÓGICO DA FMUC 

MUI ILUSTRE PROF. DOUTOR DUARTE NUNO VIERA 
 

 

O Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica de Coimbra integra, 

na sua missão, o envolvimento directo com as Comissões de Curso, no sentido da obtenção, 

junto dos Órgãos da Faculdade (parceiros indispensáveis), do melhor caminho para a realização 

curricular dos nossos 1700 alunos. É nosso objectivo máximo alcançar, através do diálogo 

constante, soluções que ponham em prática as melhores condições de ensino-aprendizagem. 

 Assim, venho por este meio pedir a atenção de Vossa Excelência para o seguinte: 

Após leitura e análise do documento enviado pelos órgãos, percebemos que: 

a) de acordo com o Regulamento Pedagógico da UC, um aluno apenas pode ter 

2 oportunidades para fazer cada Unidade Curricular, dentro do semestre 

em que esta é leccionada. Logo, se só no 1º semestre é que existe a 

UC A, só podem fazer exame nesse semestre; 

b) não se aplicam precedências às cadeiras de a Propedêutica de 3º ano e  

Patologias Médicas e Cirúrgicas de 4º e 5º anos; 

c) foi feito um levantamento relativamente aos alunos do 1º ano do ano passado 

(actual 2º ano) e, dos alunos com 4 UCs I em atraso, em média apenas 

8 alunos a fizeram em Junho/Julho.  

 

Todos estes pontos correspondem à verdade. No entanto, pedimos a atenção de Vossa 

Excelência para o seguinte: 
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- é do nosso entender que o ponto c) não pode ser encarado como uma conclusão 

generalizada, já que as UCs do 1º ano não são representativas em termos de métodos de 

avaliação em relação às restantes UCs, clínicas, em que normalmente existem exames orais 

práticos. Não acreditamos também que por terem sido poucos alunos a fazer a UC I em 

Junho/Julho (apenas avaliado um ano de alunos) se deva retirar a oportunidade aos restantes 

alunos, de outros anos e de anos vindouros. Do mesmo modo, e tendo em conta que embora 

estejamos todos no Processo de Bolonha, existem efectivamente ainda anos que foram “de 

transição”, por exemplo alunos do 3º ao 5º ano que têm já cadeiras em atraso (da Reforma de 

1995), o que não acontecia com o ano que foi avaliado e do qual se tiraram as conclusões 

referidas no ponto c). Se nesta época de exames alguma coisa corre mal (e se a cadeira em 

atraso for, na reforma antiga, anual), não podem fazer a parte I da cadeira em atraso no 2º 

semestre. Assim, acumulam 2 UCs em atraso. Os alunos do 5º ano e quem reprova apenas por 

uma UC ainda usufruem da época especial, mas é impossível fazer 2 ou 3 UCs importantes numa 

semana (época especial); 

   - as UCs agora semestrais correspondem apenas a uma divisão das cadeiras anuais em 

duas partes (2 semestrais, com exame final), não tendo havido qualquer reestruturação do plano 

curricular, contendo as UC o mesmo peso em termos de matéria, não eliminada através da 

avaliação contínua (que na maioria das UC não existe); 

- no ano lectivo corrente, embora com UCs semestrais, a avaliação contínua não está a 

ser posta em prática na totalidade, dentro dos vários tipos de ensino de todo o plano curricular; 

  - quando se discutiu a aplicação do processo de Bolonha no ano lectivo passado, 

dialogou-se com os Órgãos, de modo informal, da segurança de haver marcação da UC I no 2º 

semestre; 

  - este ano a totalidade dos exames orais práticos vai ser acumulada na 1ª semana de 

Janeiro, o que só por si tornará a época de exames sobre-humana, com consequências nefastas. 

Este é um ponto que merece também a nossa maior atenção. A título de exemplo, as UC de 

Anatomia I, Propedêutica I e Cirurgia Digestiva (de Patologia Cirúrgica III), por parte das 

regências, têm intenção de estender os exames orais durante 2 semanas, começando na 1ª 

semana de Janeiro e terminando no final da 1ª semana de exames da época normal. 

Ora isto torna completamente inviável a realização de mais de 2 UC na mesma época de exames, 

o que mostra na prática que: 

- a avaliação contínua está a ser planeada apenas para essa altura (sendo na realidade não 

contínua), em que todas as UC com exames práticos (orais) decidiram avaliar todo o trabalho 

cimentado de um semestre; 

- do mesmo modo, esta avaliação contínua resume-se a trabalhos e histórias clínicas para 

entregar nessa mesma altura (1ª e única semana de aulas em Janeiro), salvando-se as 

excepções de Epidemiologia e Terapêutica, do 4º ano. 



- as regências assumem que a sua UC é a única do calendário de exames, sugerindo algumas 

que se sacrifiquem exames escritos teóricos, de outras UC, devido à sobrecarga de matéria para 

estudo! Isto vai totalmente contra a aquisição de competências proposta à luz de Bolonha!;   

 

Como já referido no documento entregue aos Órgãos em Fevereiro de 2008 (ano lectivo 

passado):  

- não houve profunda reformulação dos conteúdos curriculares; 

- não existem meios físicos ou humanos para a real aplicação da avaliação contínua 

(elevado número de alunos, carência de professores assistentes, enfermarias repletas a tempo 

inteiro) - dificuldade major na aplicação da aquisição de competências; 

- a elaboração da tese sofre neste momento dificuldades devido ao elevado número de 

alunos, havendo especialidades já “lotadas” em termos de temas e orientadores, nomeadamente 

para alunos do actual 5º ano e outros do 4º, que estão já a tentar garantir “lugar” (agradecemos a 

recomendação às regências já feita pelo Conselho Científico). 

- o ensino tutorizado não está realmente posto em prática, assim como não existe a 

centralização do ensino no aluno. Neste momento, infelizmente assistimos a uma tentativa de 

avaliar cada aluno, sem resultados positivos devido ao alargado número de discentes. Por 

exemplo, o que acontece é manterem-se as aulas teóricas colegiais e exige-se a realização de 

trabalhos extra (individuais ou em grupo), sem qualquer tipo de orientação para aquisição de 

novas competências.  

 

   Esta realidade leva a que, tendo em conta a quantidade de matéria para estudo, os 

alunos distribuam os seus exames pelas épocas de exames (normal e recurso) como se de uma 

única se tratasse. Assim, nem a semana de intervalo (que muito louvamos e agradecemos a 

permissão de existência) permite gerir o tempo de estudo de modo a ter 2 oportunidades para 

fazer exames. 

Assim, a aplicabilidade da lei fica comprometida em termos práticos, já que os alunos não 

têm na realidade duas oportunidades para fazer a UC I no 1º semestre. 

 

De acordo com o documento elaborado pelos Conselhos Científico e Pedagógico, os 

alunos que planeiam, como a grande maioria, fazer os exames das UCs juntando as épocas 

normais e de recurso numa só, se reprovarem à UC I não poderão fazê-la ainda no mesmo ano 

lectivo. Se tal não acontecesse, evitava-se o peso de uma UC em atraso, que tanto prejudica as 

anos “de transição”, que muitos tem ainda UCs em atraso de anos anteriores, algumas delas que 

eram anuais e passam agora a equivaler a 2 UCs (com os ECTS subsequentes).   

Do mesmo modo, este tipo de alterações do Processo de Bolonha e todos os factos 

anteriormente apresentados podem, num futuro próximo, se a aplicabilidade da avaliação contínua 



não se tornar numa realidade (tutorização real durante as aulas, acompanhamento, ensino 

baseado no alunos e em problemas), tornar o curso de Medicina num curso mais longo, devido às 

cadeiras em atraso e às dificuldades apresentadas. É nossa missão impedir que este seja o futuro 

próximo, já que nem a sociedade, nem a economia e muito menos os futuros profissionais de 

saúde beneficiam disso. 

De um modo geral, esta avaliação contínua ineficaz leva, realmente, a uma perda do 

saber, que é exactamente o oposto dos fundamentos de Bolonha. Todos juntos, podemos minorar 

as dificuldades.  

 

Por todos os argumentos apresentados, acreditamos que Vossa Excelência será sensível 

à necessidade assegurar pelo menos uma oportunidade para realização da UC I no 2º semestre. 

Propomos que seja no mesmo dia da UC I na chamada normal de exame, podendo o aluno fazer 

a UC II na época de recurso. 

Solicitamos também para que sejam tomadas diligências no sentido de regularizar e 

reordenar (juntos dos Professores Regentes) os exames práticos orais das cadeiras clínicas, que 

ao serem acumulados todos numa semana vão certamente ser a razão de muitos ECTS em 

atraso e em falhas graves na aquisição de conhecimentos. Sabemos que os exames orais 

práticos não são considerados formais e existentes, em termos burocráticos, mas são uma 

realidade muito pesada que não pode de todo ser ignorada, já que a grande maioria, constituem 

50% da avaliação final! 

 

Ainda assim, gostaríamos de informar Vossa Excelência da total disponibilidade para 

procedermos aos esclarecimentos que a Digníssima Professora entenda serem necessários. 

Agradecendo toda a atenção disponibilizada, aguardamos ansiosamente resposta. 

Sem outro assunto de momento, queira o Exmo. Sr. Professor aceitar os nossos melhores 

cumprimentos e as mais elevadas e cordiais  

 

SAUDAÇÕES ACADÉMICAS 

 

A Presidente do NEM/AAC 

 

Inês Mesquita 

 

O Presidente da CC 1º ano                                    O Presidente da CC 2º ano 

 

                                Marco  Sampaio                                                       Henrique Cabral 

 



 

A Presidente da CC 3º ano                              A Presidente da CC do 4º ano 

 

                                  Diana Mota                                                        Beatriz Mendes     

 

O Presidente da CC 5º ano                            O Presidente da CC 6º ano 

 

                                            João Dinis                                                        Bruno Pedro  

 

 

Coimbra, 2 de Dezembro de 2008 


