DESCRIÇÃO

CONTACTOS

O mestrado em Educação Académica e Clínica é um
programa destinado a promover uma sólida formação
científica e pedagógica na área da Educação
Académica e Clínica, através do desenvolvimento e
aperfeiçoamento de várias competências gerais, profissionalizantes e específicas, fundamentais para
enfrentar os atuais desafios do ensino superior na área
da saúde. Estes desafios, que incluem a empregabilidade e a diferenciação profissional, a adaptação a
novas tecnologias de informação e o atual perfil dos
estudantes do ensino superior, implicam uma formação atualizada e de encontro aos requisitos exigidos a
um profissional do século XXI.

DEPARTAMENTO DE APOIO À INVESTIGAÇÃO E À

Esta formação conjuga conhecimentos de base
fundamentais em metodologias de investigação,
pensamento crítico e desenvolvimento adulto, integridade académica e profissional, metodologias de
ensino-aprendizagem, modelos de avaliação e de
supervisão, administração de serviços de saúde,
gestão de informação e comunicação e educação
interprofissional, com a escolha de um tema específico
no último ano.
O corpo docente do Mestrado é composto na totalidade
por docentes doutorados de referência provindos de
várias Unidades Orgânicas da UP e da ESEP, que
lecionam, desenvolvem investigação e exercem
prática em áreas relacionadas com a educação académica e clínica, e que, intervindo nesta área de grande
especificidade, são o garante da sua qualidade
pedagógica e científica.
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APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS:
15 DE JUNHO A 11 SETEMBRO* 2017
*SUJEITO A APROVAÇÃO REITORAL

O Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clínica,
sediado na FMUP, mas que conta com a colaboração
de várias instituições de ensino superior, pretende
assim contribuir para colmatar a atual lacuna,
existente no nosso País, de programas de ensino
pós-graduado nestas áreas, oferecendo deste modo
aos licenciados com formação prévia em áreas das
ciências da saúde e da vida a possibilidade de
desenvolver capacidades e competências competitivas
nestas áreas.
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OBJETIVOS

CONDIÇÕES DE ACESSO
Titulares do grau de licenciado / mestre ou equivalente
legal nas áreas das Ciências da Saúde e da Vida (incluindo Psicologia);
Titulares de um grau académico superior estrangeiro
nas áreas Ciências da Saúde e da Vida (incluindo Psicologia) conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo de
Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade
para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento de
ensino superior onde pretendem ser admitidos.

PROGRAMA
Este segundo ciclo de estudos é composto por um curso
de mestrado com a duração de dois semestres (60 ECTS)
e por uma dissertação de natureza científica a que estão
destinados mais dois semestres (60 ECTS).

1º ano
Contextualização da Educação Académica e Clínica
Metodologias de ensino-aprendizagem
Metodologias de investigação
Gestão de informação e comunicação
Integridade académica e profissional

Contribuir para o desenvolvimento da profissionalidade e
do profissionalismo dos profissionais das ciências da vida
e da saúde que pretendam adquirir e desenvolver competências pedagógicas e transversais na área da Educação
Clínica;

VAGAS

Sensibilizar os docentes das áreas da saúde e das ciências
da vida para a importância da aquisição e desenvolvimento
de conhecimentos, atitudes e habilidades complementares às da sua formação científica, como forma de promover
a qualidade da formação de estudantes;

Vagas específicas ao abrigo de protocolos:
CPLP-UP: 10

Comunicação Clínica

Número mínimo de estudantes para funcionamento: 15

Supervisão em Educação Académica e Clínica

Calendarização de Candidaturas

Profissionalismo

Apresentação das candidaturas:

Administração de Serviços de Saúde

15 de junho a 11 setembro* 2017

Educação Interprofissional

Gerar espaços de reflexão que:
incentivem o debate de questões educativas no
desempenho da atividade docente;
promovam a partilha de experiências e boas práticas;
contribuam para a aquisição e desenvolvimento de
competências pedagógicas e transversais na área da
Educação Académica e Clínica;
Capacitar os docentes para o desenvolvimento de
investigação na área da EAC;
Fomentar a produção científica na área da EAC;
Promover a aprendizagem ao longo da vida dos profissionais/docentes do Ensino Superior na área da EAC.

Nº Total de vagas: 40
Vagas por fases de candidaturas: 30

Avaliação em Educação Académica e Clínica
Objetivos e competências nos currículos das
Ciências da Saúde
Pensamento crítico e Desenvolvimento adulto

*Sujeito a aprovação Reitoral

Nota: Será autorizada a candidatura ao Ciclo de Estudos a estudantes que não
tenham ainda terminado o grau anterior, desde que, apresentem a certidão de
conclusão no ato da matrícula.

PROPINAS
Propinas tempo integral: 1250€ /ano

Preparação do projeto

2º ano
Dissertação

Propinas tempo parcial: 937,5€ /ano
Estudantes Internacionais

Valor da Propina para os estudantes abrangidos pelo Estatuto de Estudante
Internacional (Aprovado pelo Decreto-Lei 36/2014 de 10 de março)

Propinas Tempo Integral: 4500€ /ano
Propinas Tempo Parcial: 3375€ /ano
Propinas Tempo Integral (caso específico CPLP): 2250€ /ano
Propinas Tempo Parcial (caso específico CPLP): 1687,5€ /ano

Diretora do Ciclo de Estudos:
Laura Ribeiro
Professora Auxiliar
Departamento de Biomedicina
Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica

Telefone: 351 22 5513624 - Fax: 351 22 5513624
Email: lribeiro@med.up.pt

