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A Comissão de Curso do 6º Ano - CC2003, tem desde o ano lectivo anterior, 

procurado acompanhar e colaborar com os órgãos da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra, no sentido da obtenção do melhor caminho para a realização 

curricular dos alunos que representa. Tem sido sempre o nosso objectivo máximo 

alcançar, através do diálogo constante, soluções que ponham em prática as melhores 

condições de ensino-aprendizagem. 

 

No corrente ano lectivo, com a aplicação da Reforma de Bolonha na Universidade de 

Coimbra, os alunos do actual 6º Ano da Faculdade de Medicina foram integrados no 

plano de estudos do Mestrado Integrado em Medicina e viram-se, assim, sujeitos à 

necessidade de elaborar e defender um trabalho final, com vista à atribuição do grau de 

Mestre, imprescindível à conclusão do seu curso. 

 

Durante o ano lectivo de 2007/2008, quando estes alunos tiveram de apresentar as suas 

propostas de temas e de orientador, no âmbito deste trabalho, ficou desde logo claro 



que este primeiro “ano piloto” no Mestrado Integrado em Medicina se iria deparar com 

inúmeras dificuldades, inerentes ao facto de se terem visto sujeitos a esta alteração no 

plano de estudos (a introdução do trabalho final do 6º ano) e à sua entrada em vigor 

num curtíssimo espaço de tempo, não tendo tido a oportunidade (quer os alunos, quer 

os docentes) de se prepararem para as necessidades e exigências adicionais que dai 

iriam advir. De facto, logo nesta altura, foram muitos os alunos que não conseguiram 

cumprir o prazo para entrega das propostas de tema e orientador do trabalho, 

inicialmente cifrada em 20 de Junho de 2008. Para isso contribuíram, não só o pequeno 

período que os alunos tiveram para planear e estruturar os seus trabalhos, mas também 

a escassa informação e disponibilidade de agenda que encontraram em muitos dos 

orientadores propostos. 

 

Durante este ano lectivo, alguns destes problemas mantiveram-se e outros sobrevieram. 

A avaliação contínua do estágio programado e orientado do 6º Ano Médico tem 

sobrecarregado os alunos com inúmeros trabalhos de avaliação contínua e sumativa ao 

longo de todas as valências/estágios. Sobrevém a isto a necessidade que muitos alunos 

tiveram de realizar exames a disciplinas em atraso na época especial de Setembro de 

2008 e na época normal e de recurso do 1º Semestre de 2009. Há também relatos de 

alunos que encontraram inúmeras dificuldades para conseguirem encontrar e reunir a 

bibliografia e/ou os dados estatísticos/casuísticos necessários para os seus trabalhos; 

de alunos que se deparam com uma insuficiente disponibilidade e orientação 

pedagógica da parte dos seus tutores; e ainda de outros alunos que só há pouco tempo 

conseguiram resolver problemas burocráticos com a divisão académica. 

 

Por tudo o exposto, muitos alunos não conseguiram cumprir os prazos previamente 

definidos para entrega dos seus trabalhos, não obstante todo o seu empenho. 

 



Assim, sendo a Comissão de Curso do 6º Ano vem, por este meio, solicitar a Vossa 

Excelência a permissão para: 

 

� Adiamento do prazo da 3ª fase de entrega dos trabalhos finais até ao dia do 

sorteio das datas de defesa (27 de Março de 2008); 

 

� Abertura de uma 4ª fase de entrega, em data a definir, para os alunos que 

estão substancialmente mais atrasados, por forma a que possam concluir e 

entregar os seus trabalhos com o rigor e a qualidade científica pretendidos. 

 

Agradecendo toda a atenção disponibilizada, e confiando que este assunto merecerá da 

parte de V. Ex.ª a melhor compreensão, aguardamos ansiosamente resposta. 

 

Sem outro assunto de momento, queira a Exma. Sra. Professora aceitar os nossos 

melhores cumprimentos e as mais elevadas e cordiais saudações académicas, 

 

 

O Presidente da Comissão de Curso do 6º Ano - CC 2003 

Bruno Miguel Santos Pedro 
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Coimbra, 13 de Março de 2009 


