
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 cerca de 1800 alunos. É nosso objectivo máximo alcançar, através do 

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

aprendizagem. 

O documento presente surge no seguimento do já habitual balanço que fazemos, 

espelhando as questões relativas aos problemas da não aplicação na generalidade do Processo 

de Bolonha, segundo os seus princípios. Como já referido em documentos entregues aos 

Órgãos anteriormente, sentimos que vale a pena referir de novo que, dentro do Processo de 

Bolonha, as suas premissas continuam a não estar concretizadas:  

a) não houve profunda reformulação dos conteúdos curriculares, não permitindo a 

diminuição da carga de matéria para exame final; 

b) não existem meios físicos (salas de aula) nem humanos para a real aplicação da 

avaliação contínua, sendo que perpetua o elevado número de alunos por turma prática, 

revelador da carência de professores assistentes, o que, especialmente nos anos clínicos, se 

traduz num enorme obstáculo à aquisição de competências. Neste momento, na FMUC, esta 

aquisição de competências encontra-se seriamente comprometida, estando a formação médica, 

desde a aplicação do Processo de Bolonha, a decrescer exponencialmente de qualidade, o que 

por si compromete a prestação de cuidados de saúde no futuro; 

c) 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 magistrais e exige-se a realização de 

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

novas competências.  

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

alunos, havendo serviços já “lotados” em termos de temas e orientadores, nomeadamente para 

alunos do actual 5º ano e também do 4º ano, que estão já a tentar garantir o seu “lugar” 

(agradecemos a recomendação às regências já feita pelo Conselho Científico). Do mesmo 

modo, assistimos a uma sobrecarga de teses para alguns professores, como orientadores; 

e) os anos de transição estão seriamente prejudicados, nomeadamente os actuais 5º e 

6º anos, pelo escasso tempo de desenvolvimento da tese. Pelo seu peso ser residual (6 ECTS), 

o tempo que a tese exige ao aluno para a sua realização não se revê no peso que a mesma tem 

no currículo do MIM; 



f) na época de exames que terminou em Fevereiro, existiram exames orais de várias UC 

que colidiram com exames teóricos de outras UC, impossibilitando a real oportunidade de fazer 

uma UC numa das datas determinadas nas épocas de exame. 

 

Esta realidade levou a que, tendo em conta a quantidade de matéria para estudo (como 

já referido, não distribuída ao longo do ano pela avaliação contínua, mas sim condensada em 15 

dias de exames de cada época, metade do que existia até ao Processo de Bolonha), os alunos 

distribuíssem 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 

existência) permitiu gerir o tempo de estudo de modo a ter as duas oportunidades para fazer 

exame a uma UC. 

Sabemos que o Regulamento Pedagógico da UC diz que, o aluno só pode ter duas 

oportunidades para realizar uma UC, no semestre em que a mesma é leccionada. Esta premissa 

faria sentido, se a avaliação contínua existisse, assim como se as precedências não existissem. 

Ora, perante todos os factos anteriormente apresentados, 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 (como diz o Regulamento Pedagógico da UC). 

Isto vai de encontro ao pressuposto, que se sublinha de apenas teórico, de que as 

competências e conhecimentos, à luz de Bolonha, devem ser adquiridos ao longo do semestre, 

com a tutorização e real aquisição de capacidades médicas. Tendo estes princípios bastantes 

dificuldades em serem aplicados, nas condições que a FMUC possui, os principais visados na 

transmissão de conhecimentos, os estudantes, ficam muito prejudicados. 

Sabemos também que a Universidade de Coimbra, e subsequentemente a FMUC, não 

teve tempo de estudar a real possibilidade de aplicar Bolonha com as condições humanas e 

físicas existentes. Assim, o Processo de Bolonha entrou na FMUC por obrigação, sendo que a 

“revolução pedagógica” do ensino-aprendizagem não foi efectuada. As aulas continuam a ser 

magistrais e quando a afluência às mesmas é diminuta, as Regências questionam sempre o 

porquê da ausência dos alunos, imputando-lhes “falta de responsabilidade”, nunca pondo a 

hipótese de que as suas aulas deveriam ser mais apelativas e interactivas, apelando à sua 

participação. As disciplinas foram semestralizadas e algumas substituíram as orais práticas por 

métodos mais de acordo com Bolonha (Ortopedia – “skills” - por exemplo). Contudo, a nível da 

metodologia – e referimo-nos também às aulas magistrais – continua tudo na mesma, assim 

como os programas e objectivos, tal e qual de acordo com a “Reforma de 1995”.  

   

Entendemos também que a previsão por nós feita e espelhada no documento 

anteriormente entregue aos Órgãos de Gestão veio a concretizar-se, sendo que:  



- a totalidade dos exames orais práticos das UC clínicas acumulou-se na 1ª semana de 

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

já que , não havendo aquisição de competências ao longo do semestre, fomos obrigados a fazer 

exames práticos de várias UC na mesma semana, sendo que os exames teóricos, por vezes, se 

distanciavam em 1 ou 2 semanas, com outros exames de outras UC pelo meio. Esta foi a 

péssima realidade da última época de exames. 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, estenderam os exames orais durante 2 

semanas, começando na 1ª semana de Janeiro e terminando no final da 1ª semana de exames 

da época normal, havendo a tal sobreposição relativamente a datas de outros exames teóricos, 

de outras UC. 

- a avaliação “contínua” foi planeada apenas para essa altura (não sendo, na realidade, 

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 resumiu-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. 

- algumas regências assumiram que a sua UC era 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!;   

   

 

É importante também referir que a maioria dos exames práticos é eliminatória 

relativamente ao teórico. Ao regermo-nos pelo Regulamento Pedagógico UC, enquanto o da 

FMUC não está adaptado, deixa omissas imensas questões, pondo à disponibilidade e vontade 

das regências a solução para o seu modo para avaliação (peso, avaliação contínua, trabalhos, 

limite de faltas). 

   

 Entendemos também que os Srs. Professores se sentem forçados a uma mudança com a 

qual não concordam e, como tal, definiram os períodos de avaliação do modo que lhes fosse 

mais conveniente, de acordo com a disponibilidade de professores assistentes, períodos de 

férias. No entanto, os estudantes, razão primordial de existir da Faculdade, continuaram (e 

continuarão se não se operarem algumas mudanças) a ser os mais prejudicados.  

 

 Quando, há cerca de 2 anos atrás, se dialogou com os Órgãos, de modo informal, a 

aplicação do Processo de Bolonha, assumiu-se, informalmente, tendo em conta a previsão da 



catástrofe pedagógica e de aquisição de competências que agora se verifica, a segurança de 

haver marcação da UC I no 2º semestre. No entanto, por decisão da Comissão Coordenadora do 

Conselho Científico em Janeiro de 2009 e indo contra o parecer positivo do Conselho 

Pedagógico de 19 de Dezembro de 2008, sabemos que nos foi negada a possibilidade da 

marcação do exame da UC I no 2º semestre, porque o Regulamento Pedagógico da UC permite 

apenas a realização da UC I no semestre em que é leccionada. No entanto, temos a certeza de 

que Vossa Excelência, após exposição tão longa de todas as questões, entende que as 2 

possibilidades de realização da UC I no 1º semestre não o foram na realidade, já que, tendo em 

conta a manutenção da quantidade de matéria avaliada no exame final e a inexistência de 

avaliação contínua, os alunos tiveram de dividir a sua época de exames normal e de recurso 

como se de uma apenas se tratasse. Este facto levou, ainda assim, à aquisição de conteúdos “à 

pressa”, apenas nos dias que separavam as datas de exames das várias UC. Isto porque, 

frisamos de novo, a avaliação contínua não existe, salvo algumas excepções. 

Diariamente os Professores assistentes tentam encontrar soluções para o enorme 

número de alunos por turma. Essas soluções passam por subdividir os alunos por camas de 

vários doentes, por actividades dos serviços (bloco operatório, consultas, etc), acabando no 

fundo por não haver qualquer tipo de ensinamento, sendo os alunos meros observadores dos 

serviços de saúde que estão a ser prestados aos doentes.  

Existe ainda uma outra situação, em que há professores que permitem a assistência às 

aulas práticas de alunos que reprovaram na UC I, existindo, contudo, outros professores que não 

o permitem. Isto porque, se permitirem a frequência prática da UC II mesmo sem a UC I 

realizada, os alunos podem fazer o exame da UC II no 2º semestre, das cadeiras sem 

precedência e poderão, nalguns casos, fazer as UC I e II em Setembro, nas cadeiras com 

precedência.  

 Isto são soluções parcas para um problema sério, de base, que é a falta de recursos 

físicos e humanos para aplicação do Processo de Bolonha, como já repetimos várias vezes. 

Sabemos que noutros cursos da Universidade, o Processo de Bolonha trouxe consequências 

positivas, mas em Medicina tal não se verifica e o tempo que já passou desde a sua aplicação a 

todos os anos do MIM assim o demonstram. 

 

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

alunos que planearam, como a grande maioria, fazer os exames das UC juntando as épocas 

normais e de recurso numa só, e que reprovaram à UC I não poderão fazê-la ainda no mesmo 

ano lectivo. Se tal fosse possível, evitava-se o peso de uma UC em atraso, que tanto prejudica 

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

que eram cadeiras anuais e passam agora a equivaler a 2 UCs (com os ECTS subsequentes, 

com as consequências para a não transição de ano).   



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. 

  

Assim, entendermos ser essencial o envolvimento de todas as Regências na resolução 

de todas as questões referentes às Unidades Curriculares inseridas no Processo de Bolonha. 

Neste sentido, realizámos um levantamento das características de todas as UC de todos os 

anos, focando mais os aspectos negativos, pois são estes que urgem resolver, sendo que 

agradecemos algumas melhorias já espelhadas, a partir dos documentos entregues 

anteriormente. No entanto, muito há ainda para fazer.  

Porque consideramos que só o conhecimento directo dos problemas pode ajudar os 

Órgãos da Faculdade a solucioná-los, é um imperativo a sua transmissão. Fazemo-lo na certeza 

de que seremos sempre encarados, como até aqui, parceiros na batalha pela melhoria das 

condições científicas e pedagógicas na nossa faculdade. 

 

Consideramos importante referir que apresentamos as UC de cada ano de acordo com o 

melhor método para o mesmo, não havendo homogeneização, devido às características 

singulares dos diferentes anos. 

Do mesmo modo, e para que se entenda na totalidade a realidade vivida pelos 

estudantes de Medicina, procedemos a um levantamento exaustivo do número de alunos de 

cada ano com UC em atraso. É importante referir que este levantamento foi efectuado através 

das Comissões de Curso, que estabeleceram contacto directo com cada representante de cada 

turma de cada ano, para que o número de UC em atraso fosse o mais próximo possível da 

realidade. Salvaguardamos também, desde já, que o número de alunos com UC em atraso está 

feito num limite mínimo, já que existem alunos trabalhadores-estudantes, Erasmus e ainda 

outros estudantes que frequentam um pouco menos as aulas na FMUC, o que dificultou a 

recolha de dados, que consideramos que possam, na realidade, ser um pouco mais elevados do 

que o que recolhemos. Ainda assim, tentámos obter ajuda pela Divisão Académica, que apesar 

da melhor vontade em ajudar, apenas tem acesso a cada processo individual de cada aluno, 

impossibilitando o cruzamento de dados de UC em atraso sem ser manualmente, o que exigiria 



um trabalho extenso, prolongado e fora de horas, com o qual não concordamos. Referimos 

também que foi no sentido de tornar esta recolha mais real e verdadeira que atrasou a entrega 

deste documento, apenas agora terminado por dificuldades de aquisição de alguns dados. 

Sabemos que alguns esforços têm sido feitos, como algumas alterações nas orais 

práticas de algumas UC, assim como o completar de informações na WoC, alterações que 

consideramos positivas. 

A publicação de notas na FMUC não é efectuada no WoC, como obriga o disposto na 

alínea 1 do artigo 20º do Regulamento Pedagógico da UC. Havendo alunos não residentes em 

Coimbra, não se justifica a necessidade de permanência ou retorno à cidade exclusivamente 

com o intuito de saber os resultados da sua avaliação, por vezes disponíveis apenas para 

consulta na secretaria da cadeira, com horários pouco razoáveis (nos HUC ou FMUC).  

Uma outra questão importante é a indefinição em torno dos exames orais. Não são 

publicadas listas de alunos com 48h de antecedência, como obriga o disposto na alínea 7 do 

artigo 14º do Regulamento Pedagógico da UC. Compreende-se facilmente o transtorno causado 

por esta indefinição, pois os estudantes têm muitas vezes de se deslocar à Faculdade ou aos 

HUC para tentarem saber se irão ser avaliados no dia, no dia seguinte, etc. Isto provoca 

transtornos variados nomeadamente a perda de tempo que implica, e as dificuldades de 

conjugar as diversas avaliações, acrescendo ao facto de que o tempo disponível é já muito 

reduzido. Torna-se assim ainda muito mais complicado estabelecer um plano para a realização 

dos exames, contribuindo também esta situação para as dificuldades descritas acima no que 

toca às duas oportunidades “fictícias” que dispomos para a realização das avaliações. 

 

Fazendo a soma de todas as UC em atraso, verifica-se: 

Anatomia I – 132 

Anatomia II – 99 

Bioquímica I – 9 

Bioquímica II - 2 

Biomatemática – 6 

Introdução à Medicina I - 3 

Inglês – 3 

Biologia Celular e Molecular I – 23  

Biofísica - 3 

Anatomia III – 60 

Histologia e Embriologia I – 11 

Fisiologia I – 6 

Microbiologia e Parasitologia I – 1 

Genética - 1 



Propedêutica I – 16 

Propedêutica II – 10 

Farmacologia I – 13 

Farmacologia II – 2 

Imagiologia – 1 

Anatomia Patológica I – 1 

Anatomia Patológica II - 2 

Patologia Médica I – 6 

Patologia Médica II – 3 

Patologia Cirúrgica I – 4 

Patologia Cirúrgica II – 3 

Neurologia – 2 

Epidemiologia I – 1 

Psiquiatria – 1 

Terapêutica I – 1  

Economia – 1 

Ética – 2 

Medicina Legal - 1 

Doenças Infecciosas – 8 

Ginecologia - 3 

Patologia Médica III - 3  

Patologia Médica IV – 6 

Patologia Cirúrgica III -3 

Patologia Cirúrgica IV - 10 

Obstetrícia - 9 

Pediatria I - 1 

Medicina Geral e Familiar - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sendo contra facilitismos ou soluções administrativas, entendemos que, perante todos os factos 

apresentados, possuímos argumentos e conteúdo para propormos determinadas medidas, que 

visam diminuir as implicações nefastas que o Processo de Bolonha já traçou, para que atitudes 

extremistas e fora da FMUC não tenham que ser desenvolvidas, porque acreditamos 

afincadamente no bom senso e compreensão dos Órgãos de Gestão da nossa Escola, querendo 

manter o orgulho que por ela sentimos. Assim, propomos:  

 

- a marcação da UC I no 2º semestre é essencial, devido ao número de alunos com as UC I em 

atraso. Esta medida é muito importante pois verifica-se um número bastante elevado de UC em 

atraso. É muito importante ter em conta também que, nas UC com precedência, os estudantes 

têm sido impedidos de frequentar a UC II, o que leva a que, se transitarem, ficam logo com duas 

UC em atraso sendo que pelo menos à UC II terão que frequentar as aulas práticas no ano 

seguinte! Isto é extremamente prejudicial pois a carga horária é já bastante elevada no ano que 

frequentam, teriam ainda de conseguir tornar compatível o seu horário com outras UC. Basta 

referir que é já bastante complicado dentro do próprio ano harmonizar os horários (como já foi 

inclusive referido neste documento), sendo por vezes mesmo impossível. Isto levará a que os 

estudantes não consigam conciliar as UC todas e por outro lado causará um prejuízo grande ao 

ano curricular que sucede, pois é do conhecimento geral e foi também já referido com dados 

concretos neste documento, que as turmas práticas estão já completamente lotadas. Em última 

instância o ensino médico na FMUC sairia prejudicado e sabemos que também não é isso que 

os Órgãos de gestão pretendem. 

 

- sendo o 1º ponto permitido, excepcionalmente, já que o Regulamento Pedagógico da UC não 

está de acordo com a especificidade do MIM, permitir a frequência às aulas práticas restantes 

das UC II dos alunos que tem a UC I em atraso, com a possibilidade de realizar a avaliação 

prática, necessária para obter aprovação na UC; 

- Não sendo possível a marcação da UC II no segundo semestre, a nossa proposta é que a 

época de Setembro se alargue a todos os alunos, de todos os anos, para que possam realizar as 

UC em atraso, mesmo que não estejam em risco de reprovar de ano. Não permitir melhorias de 

exame nesta época, mas, ao estendê-la a todos os alunos, as UC em atraso ficariam anuladas, 

o que evitaria as situações referidas no primeiro ponto, que todos sabemos serem bastante 

gravosas. Sabemos que existem UC em que as taxas de reprovação são mais acentuadas 

(anatomias I, II e III), mas não nos parece de todo idóneo permitir apenas a realização destas 

UC e não de todas as outras que possam estar em atraso. Reiteramos que o nosso 

levantamento peca por defeito certamente, pelos factos apresentados no início do documento. 

Mais uma vez referimos que não se trata de facilitismos! Trata-se de encontrar uma solução que 



não é, certamente, a ideal e desejada por todos, mas que permitiria amenizar as demais 

vicissitudes trazidas pelo Processo de Bolonha, que não é realmente aplicado. É preciso ter em 

conta que situações como as já referidas, por exemplo realização de orais práticas no meio da 

época de exames (nomeadamente na véspera ou horas depois de exames de outras UC), o não 

cumprimento dos prazos de entrega de notas, em alguns casos desrespeitando totalmente as 

indicações dos Conselhos Científico e Pedagógico, conduzem a situações incomportáveis para 

os estudantes, que impossibilitam de realizar os exames como inicialmente planeado, e 

extremamente embaraçosas para uma instituição de ensino superior com o prestígio da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 

 

 

- tornar disponível toda a informação de todas as UC no WoC, além de permanentemente 

actualizadas, factos que, infelizmente, ainda não acontecem em muitas das UC. A divulgação de 

notas no WoC também não tem sido efectuada, medida que deverá ser implementada com a 

maior celeridade possível; 

 

 

- FMUC fazer pressão junto da reitoria e esta junto do ministério para que não aumentem os 

“numerus clausus” sem oferecerem condições de ensino e aprendizagem! Porque aí sim, 

caminha-se para que as propinas sirvam para despesas correntes e não para melhoria da 

qualidade de ensino! A FMUC pode também tomar uma posição forte e não aceitar as regras do 

Ministério, em jeito de protesto, pela defesa da qualidade de ensino que, por tudo que já 

referimos, está claramente a ser prejudicada. Neste momento existem 1825 estudantes inscritos 

no MIM o que um número excessivo. A contratação de mais assistentes para as UC do ciclo 

clínico resolveria certamente algumas questões, nomeadamente o número elevadíssimo de 

alunos por turma prática e a carência de real avaliação contínua em muitas UC. 

 

 

 

Esperamos com este levantamento espelhar uma visão mais compreensiva por parte doo 

Órgãos de Gestão, possibilitando o início de mudanças profícuas, acreditando que a Escola se 

dedicará ao encontro, em conjunto, das melhores soluções para tantos problemas. Acreditamos 

também que esta visão se estenda por todas as regências, para uma Escola verdadeiramente 

centrada no aluno e nas suas necessidades, preocupada com a aquisição de competências e 

virada para o futuro, esforçando-se por tornar cada vez mais competitiva relativamente às outras 

Escolas Médicas do País.  



Sem outro assunto de momento e esperando uma reestruturação real e profícua, encontramo-

nos disponíveis para qualquer esclarecimento, junto dos Órgãos, em reunião pessoal, se o órgão 

a que Vossa Excelência preside entender necessário.  

Agradecendo toda a atenção disponibilizada, queira o Ex.mo Sr. Professor e todo o Conselho 

aceitar os nossos melhores cumprimentos e as mais elevadas e cordiais, 

 

 

SAUDAÇÕES ACADÉMICAS 

 

 

 

       Coimbra, 16 de Abril de 2008 

 


