FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA E FISIOLOGIA

Porto, 31 de janeiro de 2018
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Conselho de Administração
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior,
Senhor Professor Doutor Alberto Amaral

Em resposta ao Relatório Preliminar da Comissão de Avaliação Externa (CAE) do 2.º Ciclo de Estudos em
Cirurgia Ortognática e Ortodontia (processo n.º ACEF/1516/13622), da Faculdade de Medicina (FM) da
Universidade do Porto (UP), recebido por esta Faculdade em 12 de janeiro de 2018, prestamos os
esclarecimentos relativamente aos seguintes pontos do referido relatório:
A.11.4.2. O Mestrado de Cirurgia Ortognática e Ortodontia (MCOO) é um só e único mestrado, e não dois,
como parece transparecer da avaliação, que pretende sugerir uma divisão artificial, entre Medicina
Dentária (Ortodontia-tratamentos dento-alveolares) e Medicina (Cirurgia Ortognática/Ortodontiatratamentos dento-alveolares e cirúrgicos das bases ósseas), pelo que não considerar a vertente Cirúrgica
tão fundamental como a Ortodôntica, além de não se estar a atender ao atual estado da arte no tratamento
destes doentes, está-se a desvalorizar um fator diferenciador e inovador do MCOO.
O Coordenador, é Professor Catedrático, especialista em Cirurgia Plástica e em Cirurgia Maxilo-Facial (tem
as duas especialidades) e há vários anos que pratica Cirurgia Ortognática, tendo tratado centenas de casos
ortodôntico - cirúrgicos. Os tratamentos nesta área, na atualidade, são em regra multidisciplinares, isto é,
ortodônticos e cirúrgicos e não isoladamente ortodônticos ou cirúrgicos. É esta a prática nos Hospitais
nacionais e internacionais onde trabalha e trabalhou, e foi esta prática a filosofia inspiradora do MCOO,
sendo por isso mesmo, até pedagogicamente, inadmissível dissociar a Cirurgia Ortognática da Ortodontia.
Neste contexto não deverá ser questionado a qualificação deste docente, enquanto coordenador do
MCOO, situação que estamos certos também deverá ser aceite pela CAE que avaliou o Mestrado, tendo
em conta a qualificação desta Comissão. O Coordenador, há muito tempo que é conhecido como tendo
conhecimentos e competências nesta área, sendo de referir que a comissão inclui professores doutores:
Médicos de diferentes especialidades (que não de Estomatologia ou de Cirurgia) e um Médico Dentista,
Professor de Endodontia.
De facto, e a apoiar esta designação, participou o Coordenador, há muitos anos, ao serviço da UP, na
Faculdade de Medicina Dentária (FMD) da UP, como membro de júris de Doutoramento (arguente)
presididos pelo Sr. Reitor Alberto Amaral, dos Srs. Professores Catedráticos António Felino e João Carvalho.
Anos mais tarde, integrou, como arguente, na prova de Agregação em Ortodontia do Sr. Professor
Catedrático Afonso Pinhão Ferreira (arguente) e, mais recentemente, na de Endodontia da Srª. Professora
Associada Irene Pina Vaz (arguente). Refira-se ainda, a sua participação no concurso para Professor
Associado (Periodontologia) do atual Diretor da FMDUP, o Sr. Professor Catedrático Miguel Pinto. Na
Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, foi arguente na prova de agregação e membro do júri no
concurso para Professor Catedrático, do Sr. Professor Catedrático José Boléo Tomé.
Em dezembro de 1993, foi nomeado pelos Sr. Reitor da UP (Sr. Professor Alberto Amaral) e pela Associação
Portuguesa de Médicos Dentistas (a percursora da Ordem dos Médicos Dentistas), para a tarefa de grande
responsabilidade, com vista à acreditação da primeira licenciatura privada nacional, integrando o júri de
avaliação dos exames de proficiência na CESPU em Medicina Dentária, juntamente com o então Diretor do
Serviço de Estomatologia, Sr. Dr. Teodoro Roque Bettencourt de Sousa, do Hospital de Santo António (HSA),

1

no Porto, em representação do Ministério da Saúde, certamente porque já em 1993 tinha créditos e
competências académicas e clínicas, na área da Medicina Dentária.
Entre 2001 e 2005, foi Professor na Faculdade de Medicina Dentária da UP, regente da Unidade Curricular
nuclear - Cirurgia Clínica (5º ano) - que, por falta de tempo teve de abandonar - tendo já anteriormente,
participado no ensino de outras UCs da mesma Faculdade.
A sua participação ao nível da pós-graduação nesta área vem-se desenvolvendo, de forma sustentada,
desde 2003, como oficialmente é referido pela FMUP na página oficial: Diretor do Mestrado (2003);
Responsável pelos cursos: Reabilitação oral e extraoral com implantes osteointegrados (2005); Ortodontia:
bases, fundamentos e prática (2006); Disfunção temporomandibular e dor oro facial (2007); Reabilitação
oral estética: bases, fundamentos e prática (2009); Especialização em Ortodontia clínica (2011); Membro
C.C. do curso: - Tratamento de emergência num consultório de Medicina Dentária (2014); e do Programa
Doutoral em Medicina (2015).
Presentemente é orientador da tese de doutoramento, registada na FMDUP, em vias de conclusão, do
estudante de Doutoramento Miguel Clemente, Médico Dentista, com o título “Estudo da morfologia oro
facial em instrumentistas de sopro e instrumentistas de cordas”, sendo coorientador o Sr. Prof. Afonso
Pinhão Ferreira, da referida Faculdade.
A este propósito, lembra a alargada colaboração a nível da investigação nesta área, com outras faculdades
da UP, bastando para tal citar o que ainda há dias foi publicado na revista Noticias da UP, de 17 de janeiro
2018, por “… Joaquim Gabriel Mendes, do Departamento de Engenharia Mecânica da FEUP. O
investigador colabora desde 2008 com Miguel Pais Clemente, médico dentista estudante de
doutoramento, o que lhe permitiu trabalhar de perto com J. Manuel Amarante (FMUP) e com Afonso
Pinhão Ferreira (FMDUP) em diversos projetos relacionados com a área da saúde… ”
É desde 2004, membro Titular e Fundador da Academia Portuguesa de Medicina Dentária, que teve o
patrocínio da UP e do Sr. Reitor José Marques dos Santos, na qual apenas tem assento um restrito número
de Médicos e Médicos Dentistas, referências nacionais nesta área. Presidiu ao longo de anos a várias
comissões científicas, reuniões e congressos relacionados com Ortodontia/Cirurgia Ortognática. O seu
interesse nesta área médica é muito anterior á implementação MCOO e foi exatamente essa vivência clínica
que motivou a sua implementação. Tem ainda, o coordenador do MCOO, uma longa experiencia na
formação pós-graduada de Médicos Especialistas Hospitalares, nomeadamente em Cirurgia Maxilo-Facial
e consequentemente em Cirurgia Ortognática.
É membro do Conselho Científico do Programa Doutoral em Medicina na FMUP (supervisionando teses das
mais variadas áreas), organizou dezenas de cursos pós-graduados nacionais e internacionais na FMUP e
noutras faculdades, orientou o doutoramento de vários Médicos na FMUP e na FNUL, tendo
presentemente estudantes de doutoramento nas FMUP, FMDUP e ICBAS.
Foi ainda, enquanto Diretor da FMUP, Coordenador do Curso/Mestrado integrado em Medicina (o que
envolve a coordenação de centenas de UCs das mais diferentes áreas), tendo nesse período sido por duas
vezes avaliado, com comprovados bons resultados.
É autor de vários trabalhos publicados na área da Cirurgia Ortognática e da Ortodontia.
Por escolha dos pares, é Diretor (Coordenador) do Departamento de Cirurgia e Fisiologia da FMUP,
coordenando atividades de professores de Cirurgia Plástica, Cirurgia Geral, Cirurgia Cárdio-Torácica,
Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Urologia, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrino, Anestesiologia,
Fisiologia, etc., num número superior a meia centena de doutores, com atividades distribuídas por um
centro de investigação (excelente) que gere fundos nacionais e europeus, um programa doutoral, dois de
mestrados, dezenas de cursos pós-graduados e mais de uma centena de UCs, o que ultrapassa quer em
número de doutores, quer na diversidade das especialidades e atividades, a maioria das faculdades de
Medicina Dentária e até algumas de Medicina.
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Recorda-se ainda, que no ano de 2016, foi proposto pelos respetivos Diretores das Faculdades a fusão da
FMUP com a FMDUP, tendo por base um texto elaborado por um grupo de trabalho alargado, nomeado
pelos Diretores de ambas as faculdades, que foi presidido pelo coordenador do MCOO. A proposta embora
votada favoravelmente acabou por não ser aprovada por não ter obtidos os necessários dois terços dos
votos favoráveis dos membros do Conselho Geral da UP (esta tarefa foi desenvolvida em data anterior à
avaliação, pelo que maior reflexão e interesse em cooperar não será possível oferecer).
Além disso, tem uma vasta e comprovada experiencia na Coordenação e direção de vários Cursos, Serviços
Hospitalares e na Administração e Direção de um Hospital afiliado da FMUP, Coordenando as mais variadas
especialidades Médicas.
Frequentou várias formações na área da gestão dos quais, destaca em 2007, o curso de Gestão PADIS de
longa duração, organizado pela AESE (Escola de Direção e Negócios).
Mas se a experiencia como Coordenador não bastasse, lembrava que tem sido sempre assessorado, mesmo
antes da primeira edição do MCOO, por docentes de cursos percursores do mestrado, tais como: o
Coordenador Adjunto desta área de ensino do Departamento de Cirurgia, o Sr. Professor Dr. João Correia
Pinto, durante vários anos regente de várias UCs, nomeadamente de Ortodontia, na CESPU, diretor do
Serviço de Estomatologia do Centro Hospitalar de São João (CHSJ), com a Subespecialidade de Ortodontia
e em dois triénios membro da direção do Colégio de Estomatologia da OM; o Sr. Professor Doutor José
Campos Neves, Especialista em Ortodontia, Professor Catedrático Jubilado da FMDUP, pioneiro nacional
na prática clínica e no ensino pré e pós-graduado de Ortodontia, e durante dezenas de anos, regente de
Ortodontia na FMDUP; o Sr. Professor Doutor Joseph Maria Ustrell y Torrent, Ortodontista e Professor
Titular, “Vice-Decano de la Escuela de Odontología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad de Barcelona, Director del Master de Ortodoncia de la UB y Director Facultativo del Hospital
Odontológico Universidad de Barcelona”; ainda mais recentemente, embora já há anos, o Mestre Armando
Dias da Silva, Médico Dentista e especialista em Ortodontia pela OMD, antigo docente de Ortodontia da
FMDUP, e presidente da Sociedade Portuguesa de Ortodontia, que além de colaborar no ensino ajuda na
coordenação dos cursos e do mestrado; tal como o Sr. Dr. Serafim Freitas, atual presidente do Colégio de
Especialidade de Estomatologia da OM, com a subespecialidade de Ortodontia pela Ordem dos Médicos.
1.4. A UP tem de facto características próprias, porquanto convivem no seu seio duas excelentes faculdades
de Medicina (ICBAS e FMUP, ambas formam Médicos) sem qualquer conflito, com várias UCs homónimas,
mas da responsabilidade de cada uma delas, não sendo necessário e não havendo neste caso qualquer
subsidiariedade entre elas e, com invejáveis resultados.
A FMUP até tem grande tradição na área Dentária: O ensino da Medicina Dentária teve início no Porto, na
denominada Escola Medico Cirúrgica do Porto, com um curso para dentistas, outro para parteiras, a par
dos cursos de farmácia e medicina. Para o exercício da arte dentária, era necessário submeter-se e ser
aprovado num exame numa das Escolas Médico Cirúrgicas, nomeadamente na do Porto. O regulamento
de 1870 estabelece mesmo um programa que para tal incluía: Anatomia, Patologia, Medicina Operatória e
Prótese Dentária.
A partir de 1911, altura em que foram criadas as Faculdades de Medicina do Porto e Lisboa, só aos Médicos
passou a ser permitido o exercício da especialidade, sendo que, com a passagem da Escola Médico Cirúrgica
a Faculdade de Medicina em 1911, foi desde logo estabelecido num quadro com 36 disciplinas, a cadeira
de Clínica Estomatológica. Mais recentemente, o Serviço de Estomatologia do CHSJ, participa na formação
pré-graduada dos estudantes de Medicina da FMUP, sendo responsável por uma UC do Mestrado
Integrado em Medicina, Estomatologia e Cirurgia Oral, que obviamente, inclui ensino/aprendizagem de
Ortodontia, tendo inclusivamente alguns dos estudantes desse mestrado integrado defendido teses nesta
área Médica.
A FMUP disponibilizou o terreno, na cerca do H.S. João, para as Instalações da FMDUP e, prestou nessa
altura, todo o apoio à FMDUP, à época ainda com o nome de Escola Superior de Medicina Dentária.
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Tiveram inclusivamente durante muitos anos um tronco comum, findo o qual os estudante optavam pela
FMUP ou pela FMDUP.
No início, os primeiros professores da FMDUP, eram estomatologistas de prestígio não doutorados a
maioria licenciados pela FMUP, sendo seu diretor, o que mais tempo ocupou o cargo, um não doutorado,
o Sr. Professor Fernando Peres, que tinha anteriormente sido Chefe de Serviço do Serviço de Estomatologia
do HSJ. Os primeiros doutoramentos da FMDUP tiveram lugar e foram orientados por professores da
FMUP, tendo inclusivamente tido lugar nesta, o primeiro doutoramento de um médico dentista, a nível
nacional, o Sr. Professor Fernando Morais Branco.
Até há cerca de 10 anos, o ensino das ciências básicas, decorriam nas instalações e eram da
responsabilidade de docentes da FMUP, sendo que outras duas UCs eram igualmente da responsabilidade
de docentes da FMUP (Cirurgia e Medicina).
A experiencia recente na pós-graduação nesta área, já vem desde 2003, não só com o mestrado, mas
também com cursos não conferentes de grau.
Porém, o mestrado em causa não se destina exclusivamente a Médicos Dentistas, mas também a Médicos:
Estomatologistas e Cirurgiões (Plásticos, Maxilo-Faciais, Otorrinos, Cirurgiões Pediatras e
Estomatologistas), até porque a formação, em Ortodontia, é não só apanágio de Medicina Dentária, mas é
também uma área de Medicina, sendo até uma Subespecialidade da Estomatologia na OM.
A Ortodontia é inclusivamente, uma das áreas obrigatórias de formação para todos os Internos da
Especialidade de Estomatologia e da Maxilo-Facial, sendo no CHSJ tutelada por Estomatologistas
Hospitalares, igualmente docentes do Mestrado de Cirurgia Ortognática e Ortodontia, mestrado que
inclusivamente é aceite pela OM, enriquecimento curricular valorizável para a atribuição da
Subespecialidade de Ortodontia da Especialidade de Estomatologia.
1.6. O MCOO já tem essa parceria com a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Barcelona e
com a FMUL e a FADEUP. Têm sido feitos esforços para integrar outras escolas, embora se reconheça que
se privilegia parcerias hospitalares pela vertente clínica (doentes do SNS) e logística (Bloco Operatório,
Consulta, Internamento, Imagiologia, Anestesia, Terapia da Fala, Fisioterapia, Psicologia, etc).
2.1.1. Existe na FMUP um departamento próprio.
2.1.3. Há um único vogal não doutorado que é o Sr. Professor Dr. João Correia Pinto, um reconhecido
Estomatologista, que teve uma invejável experiencia na FMUP, e posteriormente no ensino numa
Faculdade de Medicina Privada, a CESPU (o nome atual é Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte),
onde foi Professor Auxiliar na Licenciatura de Medicina Dentária, desde 1994 até 2005, ano em que
rescindiu contrato devido às novas funções que passou a exercer no HSJ, regendo durante esse período
diversas UCs, nomeadamente Oclusão e A.T.M. I, II e III, Ortodontia I, II e III e Clínica de Reabilitação Oral I,
tendo também colaborado na UC de Clínica Odontopediátrica I.
É ainda o responsável pela consulta de Ortodontia no CHSJ, desde 1990, e responsável pela formação dos
Internos de Estomatologia. É Chefe de Serviço de Estomatologia e Diretor do Serviço de Estomatologia do
CHSJ (HSJ e de H. Valongo), Serviço com idoneidade formativa em Ortodontia (Subespecialidade), OM.
Curriculum hospitalar em tudo semelhante ao do Sr. Professor Dr. Fernando Peres, diretor durante décadas
da FMDUP, apesar de este nunca ter dirigido o Serviço de Estomatologia do HSJ.
É membro da Academia Brasileira de Odontologia.
Realça-se que as faculdades de Medicina Dentária foram iniciadas com docentes, estomatologistas não
doutorados, sendo que os professores de hoje foram estudantes desses professores não doutorados, e
ainda, que nos mestrados integrados de Medicina do ICBAS e da Universidade do Minho, nas áreas clínicas,
muitos docentes não são doutorados, sendo até alguns Professores Catedráticos convidados. Ser
doutorado não garante qualidade, particularmente numa área eminentemente clínica.
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3.1.5. A FMUP construiu recentemente um grande edifício, disponibilizando salas para ensino, sobretudo
para preleções teóricas. O Serviço de Estomatologia do CHSJ disponibiliza a Consulta, Bloco Operatório,
Imagiologia, Internamento, sala de Reuniões com Biblioteca, etc., tendo ainda a possibilidade de recorrer
a serviços exteriores, como laboratórios de prótese, entre outros.
3.2.5. O MCOO tem há anos uma forte parceria com a Faculdade de Medicina Dentária de Barcelona, com
intercâmbio de docentes e estudantes, e através desta com outras Faculdades Espanholas, assim como,
com a FADEUP, Faculdade de Medicina de Lisboa e outras universidades europeias, brasileiras e dos EUA,
e ainda com quase todos os Hospitais públicos do Norte do País, que têm serviços de Estomatologia,
embora a maioria dessas parcerias seja informal porque, à exceção da UB, não se sentiu ainda a
necessidade de as formalizar.
3.2.7. O MCOO resulta de uma reflexão, e por isso mesmo se implementou e se optou por uma via diferente
da das FMD. Desde logo porque está aberta a Médicos e Médicos Dentistas, integra a cirurgia Ortognática,
decorre em ambiente hospitalar com recursos de imagiologia, bloco operatório, internamentos, etc., conta
com a colaboração de outras especialidades médicas e cirúrgicas, tem a possibilidade de recrutar doentes
do SNS, um vasto grupo, e assim com custos mais reduzidos. Divergiu-se também das FMD, porque estas
optaram por acabar com os Mestrado nesta área, substituindo-o por Curso Pós-Graduação de três anos.
4.1.9. Quanto ao corpo docente, e como foi referido pela Sra. Diretora da Faculdade de Medicina, na
reunião final da avaliação, estavam a ser efetuados acertos nos contratos com os docentes do Mestrado,
tendo em conta alterações na legislação, pelo que não foram todos na altura incluídos, situação que está
em fase final de correção pela Universidade do Porto, e que apresentamos no quadro seguinte. (Em anexo
documento emitido pela Direção da FMUP). Alguns docentes, que não estão a 100% na FMUP, estão a
100% no CHSJ, o que é muito enriquecedor, pois é a sua atividade clínica que lhes permite contribuir de
forma tão competente para a atividade docente, como aliás acontece no Internato Médico Hospitalar, e só
nessas condições é validado pela OM. Este CE integra docentes convidados (clínicos) que se encontram em
regime de integração de funções de acordo com o DL 312/84.
O corpo docente inclui 23 elementos - 16 Doutores, dois Mestres e cinco Licenciados. Vários são Cirurgiões
experientes em Cirurgia Ortognática (OM), três são Estomatologistas com a Subespecialidade de
Ortodontia (OM), dois são Médicos Dentistas com a Especialidade em Ortodontia (OMD), um tem dupla
titulação (Médico Dentista e Médico), todos com larga experiencia pedagógica e clínica e, no quadro,
apresentamos os com contratos com a FMUP, FMDUP e a FCDEFUP.

Docente

Grau

Área científica do grau

Regime de
tempo

Especialidade

Maria Dulce Cordeiro Madeira
Isabel Maria Amorim Pereira Ramos
Carla Isabel Ferreira Pinto de Moura
Armando Manuel Dias da Silva
Josep Maria Ustrell y Torrent
José Manuel Lopes Teixeira Amarante
João Paulo Meireles Araújo Teixeira
Fernando José Pereira Alves Abelha

Doutor
Doutor
Doutor
Mestre
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Morfologia-Neurociências
Medicina
Medicina
Ortodontia
Medicina e Cirurgia
Medicina/Cirurgia
Cirurgia
Medicina

100,00
100,00
30,00
59,40
0,00
100,00
100,00
30,00

Morfologia
Imagiologia
Genética/Otorrino
Especialidade em Ortodontia - OMD
Subespecialidade em Ortodontia - OM
Cirurgia
Cirurgia
Anestesiologia

António Manuel Domingues da Costa Ferreira

Doutor

Medicina

100,00

Cirurgia

João Geraldo dos Reis Correia Pinto
José Alberto Ramos Duarte

Licenciado
Doutor

Medicina/Cirurgia
Biologia do Desporto

0,00
100,00

Subespecialidade em Ortodontia - OM
Fisiologia/Biomecânica

Pedro Manuel Costa Ferreira
Liliana Vieira Amado Pinto Ribeiro
Ana Paula R.R. Amorim
Jorge Serafim Moreira Freitas
Carlos Augusto Silva Faria
Roberto Alexandre Costa Fernandes
Rui Manuel B. Almeida Coelho
António Albino C. M. Abrantes Teixeira
Ricardo J. M. Horta Oliveira
José Manuel Estevão da Costa
Pedro Alberto da Graça Pereira
Marta dos Santos Resende

Doutor
Licenciada
Licenciada
Licenciado
Mestre
Licenciado
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Medicina
Medicina Dentária
Medicina Dentária
Medicina
Médico Dentista/Médico
Medicina Dentária
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina/Cirurgia
Biomedicina
Medicina Dentária

30,00
31,40
27,90
00,00
46,40
31,40
100,00
100,00
30,00
100,00
100,00
100,00

Cirurgia
Especialidade em Ortodontia pela FMUP
Especialidade em Ortodontia - OMD
Subespecialidade em Ortodontia - OM
Int. Esp. Estomatologia
Especialidade em Ortodontia pela FMUP
Psicologia e Psiquiatria
Farmacologia
Cirurgia
Cirurgia
Biomedicina
Periodontologia
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É de salientar, ainda, que a situação não se encontra totalmente resolvida, já que a dois docentes em
regime de tempo a 0,00%, corresponde um efetivo tempo de trabalho e respetiva remuneração, superior
a 40%, um dos quais, presta funções com base num protocolo com a Universidade de Barcelona. (Em anexo
documento emitido pela Direção da FMUP).
Colabora como docente no Mestrado o Sr. Professor Campos Neves, ex-regente da UC de Ortodontia da
FMDUP e que não está incluído no quadro dado não auferir qualquer remuneração, por imperativo legal,
por ser Professor Catedrático Jubilado da UP.
6.1.7. Constata-se que a preparação científica dos estudantes, particularmente os provenientes de algumas
Faculdades de Medicina Dentária é muito deficiente, pelo que, embora terminem o curso de especialização
com mais competências científicas e motivados para o estudo e a aprendizagem contínua, o mercado de
trabalho terá que valorizar os Mestrados como se observa noutras profissões e países, o que não se tem
verificado entre nós. Além disso, o facto da grande maioria dos estudantes serem concomitantemente
profissionais e terem uma carga horária total seguramente superior a 70 horas semanais, dificulta-lhes o
tempo disponível que lhes permita dedicar-se às dissertações, como gostariam. Para colmatar tal situação
iremos proceder a uma melhor seleção dos candidatos, maior acompanhamento com a implementação de
um programa de tutoria, maior diversidade de oferta de temas para a Dissertação e maior apoio na área
da análise de dados que facilite a elaboração dos trabalhos.
7.1.5. O Mestrado outorga títulos académicos não se destinando a dar acesso ao título de especialista de
ordens profissionais, e por isso nunca a direção do mestrado contactou quer a Ordem dos Médicos quer a
Ordem dos Médicos Dentista para tal. Tem-se verificado que a OM, através do seu Colégio de
Subespecialidade de Ortodoncia atribuiu a Subespecialidade de Ortodontia aos que submeteram o seu
curriculum incluindo MCOO e o Curso de Especialização em Ortodontia, o que diz bem da credibilidade do
Mestrado.
Em Portugal os Médicos Dentista e os Estomatologista estão legalmente habilitados a praticar Ortodontia,
ao contrário da Cirurgia Ortognática que está vedada apenas aos Médicos Dentistas.
7.2.5. Através do INEGI, LABIOMEP e UNIC.
7.2.9. INEGI, LABIOMEP (o coordenador é membro da direção) e UNIC (Integrada no Departamento de
Cirurgia e Fisiologia).
7.3.2. Contribuiu, a nível local, para uma oferta de prestação de serviços alargada, disponível sobretudo
para os doentes que têm menos recursos económicos, devido à colocação no mercado de um maior
número de profissionais com competência técnica e com ética, nesta área.
A nível nacional, por exemplo, a interação mantida com os profissionais que frequentaram a primeira
edição do MCOO e que exercem nos hospitais de Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal, e na atividade
privada, e com os quais têm vindo a ser desenvolvidas ações de formação continua.
11.2.Não será possível continuar a programar o mestrado por um tão curto período de tempo. O mestrado
só abre inscrições de dois em dois anos e é autofinanciado. Não será possível do ponto de vista económico
estar a programa-lo com os inerentes convites a docentes externos, com essa incerteza. A manter-se este
período, teremos que rever a estratégia.
11.3. Sendo certo que no MCOO os estudantes contactam com um maior número de doentes que noutras
formações semelhantes pelo facto de trabalharem em ambiente hospitalar, sendo que os doentes têm
necessariamente um tratamento com boa qualidade, seguindo padrões éticos, estando os estudantes
tutelados e com tempos de consulta por doente superiores aos dos Assistentes Hospitalares da mesma
patologia.
11.4. A Estomatologia do CHSJ (que no Polo do H. de Valongo serve de base de apoio à formação dos
estudantes de pré-graduação de Medicina Dentária da CESPU) está diferenciada em várias áreas
(Dentisteria, Cirurgia Oral, Ortodontia, Endodontia, Periodontologia, etc.), sendo ainda legalmente
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autorizada a proceder a atos de Cirurgia Ortognática, contrariamente aos Médicos Dentistas. Os estudantes
do MCOO participam em consultas multidisciplinares, não só de Estomatologia e Medicina Dentária, mas
também sempre que entenderem ser útil para a sua formação, nas várias consultas multidisciplinares com
dezenas de especialidades médicas e cirúrgicas, nomeadamente nas consultas de Grupo: de Fenda Lábio
Palatina, Deformidades Crânio Faciais, Apneia e Hipo Apneia Obstrutiva do Sono, Imunodeprimidos,
Oncologia da Cabeça e do Pescoço e ainda de Rastreio do Cancro Oral.
*
In response to the Preliminary Report of the External Evaluation Committee (EAC) of the 2nd Cycle of
Studies in Orthognathic Surgery and Orthodontics (ACEF / 1516/13622), Faculty of Medicine of the
University of Porto (FMUP), received by this Faculty on January 12, 2018, we clarify the following points of
said:
A.11.4.2. The Master of Orthognathic Surgery and Orthodontics (MCOO) is one and only Masters, and not
two, as appears from the evaluation, which intends to suggest an artificial and archaic division between
dentistry (orthodontics-dentoalveolar treatments) and medicine (Orthognathic Surgery / OrthodonticsDentoalveolar and Surgical Treatments of the Bone Bases). Therefore, not considering the Surgical aspect
as fundamental as the Orthodontic, besides not being in the current state of the art in the treatment of
these patients, there is the devaluing a differentiating and innovative factor of MCOO.
The Coordinator, is a Full Professor, specialist in Plastic Surgery and Maxillofacial Surgery (he has both
specialties) and for several years has been practicing Orthognathic Surgery, having treated hundreds of
orthodontic-surgical cases. The treatments in this area, at present, are in general multidisciplinary, that is,
orthodontic and surgical and not isolated orthodontic or surgical. This is the practice in the national and
international Hospitals where he works and worked, and this practice was the inspiring philosophy of the
MCOO, and for this reason it is even pedagogically inadmissible to dissociate Orthognathic Surgery from
Orthodontics. In this context it should not be questioned the qualification of this professor, as coordinator
of the MCOO, situation that we are sure also should be accepted by the CAE that evaluated the Master,
taking into account the qualification of this Committee. The Coordinator has long been known to have
knowledge and skills in this area, and it should be noted that the commission includes PhD. professors:
Doctors of different specialties (other than Stomatology or Surgery) and a Dentist, Professor of
Endodontics.
In fact, and to support this designation, the Coordinator, for many years, worked for the UP, at the Faculty
of Dental Medicine (FMD) of the UP, as a member of the doctoral juries (arguing) chaired by the Rector
Alberto Amaral, of the Professors Professors António Felino and João Carvalho. Years later, he joined, as an
argument, in the Aggregation in Orthodontics test of Mr. Professor Afonso Pinhão Ferreira (arguante) and,
more recently, in the Endodontics of Mrs. Associate Professor Irene Pina Vaz (arguing). It is also worth
mentioning his participation in the competition for Associate Professor (Periodontology) of the current
Director of FMDUP, Professor Full Professor Miguel Pinto. At the Faculdade de Medicina Dentária in Lisbon,
he was an argue in the aggregation test and member of the jury in the competition for Full Professor,
Professor José Boléo Tomé.
In December 1993, he was appointed by the Rector of the UP (Professor Alberto Amaral) and by the
Portuguese Association of Dental Practitioners (the precursor of the Order of Dentists), with a view to
accreditation of the first a national private degree, integrating the evaluation jury of the examinations of
proficiency at CESPU in Dentistry, together with the then Director of the Department of Stomatology, Dr.
Teodoro Roque Bettencourt de Sousa, Santo António Hospital, Porto, representing the Ministry of Health,
certainly because already in 1993 had credits and academic and clinical skills in the area of Dentistry.
Between 2001 and 2005, he was a Professor at the Faculty of Dentistry of the UP, director of the Nuclear
Curricular Unit - Clinical Surgery (5th year) - who, due to lack of time had to leave - having already
participated in teaching other UCs.
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His postgraduate participation in this area has been developing in a sustained manner since 2003, as
officially referred to by FMUP in the official page: Director of the Master (2003); Responsible for the
courses: Oral and extraoral rehabilitation with osteointegrated implants (2005); Orthodontics: bases,
fundamentals and practice (2006); Temporomandibular dysfunction and facial gold pain (2007); Aesthetic
oral rehabilitation: bases, fundamentals and practice (2009); Specialization in clinical orthodontics (2011);
C.C. Member of the course: - Emergency treatment in a doctor's office (2014); and the Doctoral Program
in Medicine (2015).
At present he is the supervisor of the doctoral thesis, registered in FMDUP, in the process of completion,
by the doctoral student Miguel Clemente, Dentist, with the title "Study of facial gold morphology in wind
instrument players and string players", being coorientador Mr. Prof. Afonso Pinhão Ferreira, of said faculty.
In this regard, it recalls the extensive collaboration in research in this area, with other faculties of the UP,
just to mention what has been published for some days in the magazine Noticias da UP, January 17, 2018,
for " …Joaquim Gabriel Mendes, from the Mechanical Engineering Department of FEUP. The researcher has
collaborated since 2008 with Miguel Pais Clemente, a dentist doctor and doctoral student, which allowed
him to work closely with J. Manuel Amarante (FMUP) and with Afonso Pinhão Ferreira (FMDUP) in several
projects related to health… ".
Since 2004 he has been a Titular member and Founder of the Portuguese Academy of Dentistyry, which
was sponsored by UP and Mr. Rector José Marques dos Santos, in which only a limited number of doctors
and dentists refer to this area. He presided over many years to various scientific commissions, meetings
and congresses related to Orthodontics / Orthognathic Surgery. His interest in this medical field is much
earlier than the MCOO implementation and it was precisely this clinical experience that motivated its
implementation. The coordinator of the MCOO also has a long experience in the postgraduate training of
hospital specialists, namely Maxillofacial Surgery and consequently Orthognathic Surgery.
He is a member of the Scientific Council of the Doctoral Program in Medicine at FMUP (supervising theses
in a wide range of fields), has organized dozens of national and international postgraduate courses at FMUP
and other Faculties, directed the doctorate of several physicians at FMUP and FNUL. presently PhD students
in FMUP, FMDUP and ICBAS.
He was also Director of FMUP, Coordinator of the Course / Master in Medicine (which involves the
coordination of hundreds of UCs from different areas), having been evaluated twice in this period, with
proven good results.
He is the author of several works published in the area of Orthognathic Surgery and Orthodontics.
By choice of the pairs, he is Director (Coordinator) of the Department of Surgery and Physiology of FMUP,
coordinating activities of teachers of Plastic Surgery, General Surgery, Cardiovascular Surgery, Pediatric
Surgery, Vascular Surgery, Urology, Orthopedics, Ophthalmology, Otorhinolaryngology, Anesthesiology,
Physiology, etc., in a number of more than fifty doctors, with activities distributed by a research center
(excellent) that manages national and European funds, a doctoral program, two master's degrees, dozens
of postgraduate courses and more a hundred UCs, which surpasses both the number of doctors and the
diversity of specialties and activities, most of the faculties of dentistry and even some of medicine.
It is also recalled that in 2016, the respective Faculty Officers proposed the merger of FMUP with FMDUP,
based on a text prepared by a large working group, appointed by the Directors of both faculties, which was
chaired by the MCOO coordinator. The proposal, although voted in favor, was not approved because it
failed to obtain the necessary two thirds of the votes of the members of the General Council of the UP (this
task was carried out before the evaluation, so further reflection and interest in cooperating will not be
possible to offer).
In addition, he has a vast and proven experience in the coordination and direction of several courses,
Hospital Services and in the Administration and Direction of an Affiliated Hospital of FMUP, Coordinating
the most varied medical specialties.
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He attended several training courses in management, of which, in 2007, he highlighted the long-term PADIS
Management course, organized by AESE (School of Management and Business).
But if the experience as a Coordinator was not enough, he remembered that he has always been advised,
even before the first edition of the MCOO, by professors of precursor courses of the master's degree, such
as: Assistant Coordinator of this teaching area of the Department of Surgery, Dr. João Correia Pinto, for
several years as a director of the Department of Stomatology of the Hospital Center of São João (CHSJ),
with a subspecialty of orthodontics and in two years of College of Stomatology of OM; Dr. José Campos
Neves, Specialist in Orthodontics, Retired Professor of FMDUP, national pioneer in clinical practice and pre
and postdoctoral teaching of orthodontics, and for decades, orthodontist at FMDUP; Dr. Jose Maria Ustrell
y Torrent, Orthodontist and Full Professor, "Deputy Dean of the School of Dentistry of the Faculty of
Medicine and Health Sciences of the University of Barcelona, Director of the Master of Orthodontics of the
UB and Faculty Director of the Odontological Hospital University of Barcelona "; Dr. Armando Dias da Silva,
Dentist and specialist in Orthodontics for the OMD, former professor of orthodontics at FMDUP, and
president of the Portuguese Society of Orthodontics, who, in addition to collaborating in teaching, courses
and the master's degree; such as Dr. Serafim Freitas, current president of the College of Stomatology of
the Order of Physicians with the subspecialty of Orthodontics.
1.4. The UP has its own characteristics, because two excellent medical schools (ICBAS and FMUP, both of
which form doctors) coexist in their womb, without any conflict, with several homonymous UCs, but each
of them is responsible, not being necessary and not having in this case any subsidiarity between them and
with enviable results.
The FMUP even has a great tradition in the dental area: The teaching of dental medicine began in Oporto,
in the so-called Medical School of Porto, with a course for dentists, another for midwives, along with
courses in pharmacy and medicine. For the practice of dental art, it was necessary to undergo and pass an
examination in one of the Medical Surgical Schools, namely in Oporto. The regulation of 1870 even
establishes a program that for this included: anatomy, pathology, operative medicine and dental prosthesis.
From 1911, when the Faculties of Medicine of Oporto and Lisbon were created, only the doctors were
allowed to practice the specialty, and with the passage from the Medical School to the Faculty of Medicine
in 1911, it was from soon established in a frame with 36 disciplines, the chair of Stomatological Clinic. More
recently, the Department of Stomatology of the CHSJ, participates in the pre-graduate training of medical
students of FMUP, and is responsible for a UC of Integrated Masters in Medicine, Stomatology and Oral
Surgery, which obviously includes teaching / learning of Orthodontics, including some of the students of
this integrated master's thesis defended in this medical field.
FMUP made the land available at the H.S. João, for the facilities of FMDUP and, at that time, provided all
the support to the FMDUP, at that time still with the name of Superior School of Dentistry.
For many years they even had a common core, after which students chose FMUP or FMDUP.
In the beginning, the first professors of the FMDUP were prestige stomatologists who were not doctoral
graduates, most of them graduated from the FMUP, and its director, the one who had held the position for
the most time, was a non-doctoral candidate, Professor Fernando Peres, who had previously been Head of
Service of Stomatology Service of HSJ. The first PhDs of the FMDUP took place and were guided by FMUP
professors, including the first doctoral degree of a dentist at the national level, Professor Fernando Morais
Branco.
Until about 10 years ago, basic science teaching was carried out on the premises and was the responsibility
of faculty members at FMUP, while two other UCs were also the responsibility of faculty members at FMUP
(surgery and medicine).
The recent experience in postgraduate studies in this area has been going on since 2003, not only with the
master's degree, but also with courses.
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However, the masters in question are not only dedicated to Dentists, but also to Doctors: Stomatologists
and Surgeons (Plastics, Maxillofacial, Otorhinolaryngologists, Pediatric Surgeons and Stomatologists),
because the training in orthodontics is not only the Dentistry, but it is also an area of Medicine, and even a
Subspecialty of Stomatology in OM.
Orthodontics is also one of the compulsory training areas for all Internists of the Stomatology and
Maxillofacial Specialty, being CHSJ under the supervision of Hospital Stomatologists, who are also
teachers of the Master's Degree in Orthognathic Surgery and Orthodontics, which is even accepted by
OM, which can be enriched for the assignment of the Orthodontics Sub-specialty of the Stomatology
Specialization.
1.6. MCOO already has this partnership with the Faculty of Dental Medicine of the University of Barcelona
and with FMUL and FADEUP. Efforts have been made to integrate other schools, although it is recognized
that hospital partnerships are favored by the clinical aspect (SNS patients) and logistics (surgical suite,
consultation, hospitalization, imaging, anesthesia, speech therapy, physiotherapy, psychology, etc.).
2.1.1. There is a department in FMUP.
2.1.3. There is a single non-doctoral vowel that is Professor Dr. João Correia Pinto, a recognized
Stomatologist, who had an enviable experience in FMUP, and later in teaching in a Faculty of Dentistry
Private, the CESPU (the current name is Instituto Superior de Health Sciences North), where he was an
Assistant Professor in Dentistry from 1994 to 2005, the year in which he terminated his contract due to the
new functions he began at the HSJ, namely Occlusion and ATM I, II and III, Orthodontics I, II and III and Oral
Rehabilitation Clinic I, and also collaborated in the UC of Pediatric Dentistry Clinic I.
He is also responsible for the Orthodontics consultation at CHSJ, since 1990, and responsible for the training
of Stomatology Interns. He is Head of Stomatology Service and Director of the Stomatology Service of CHSJ
(HSJ and H. Valongo), Service with formative suitability in Orthodontics (Subspecialty), OM. Hospital
curriculum in everything similar to that of Professor Dr. Fernando Peres, director for decades of FMDUP,
although he never directed the Stomatology Service at HSJ.
He is a member of the Brazilian Academy of Dentistry.
It is noteworthy that the Faculties of Dentistry were started with professors, non-doctoral stomatologists,
and the teachers of today were students of these non-doctoral professors, and also that in the integrated
medical master's degrees of ICBAS and the University of Minho, in the areas clinics, many teachers are not
PhDs, and some professors are invited professors. Being a doctorate does not guarantee quality,
particularly in a predominantly clinical area.
3.1.5. FMUP recently built a large building, providing rooms for teaching, especially for theoretical lectures.
The Stomatology Department of CHSJ offers the Consultation, Operative Block, Imaging, Internment,
Meeting Room with Library, etc., and it is also possible to use external services, such as prosthetics
laboratories, among others.
3.2.5. The MCOO has for years been a strong partnership with the faculty of Dentistry of Barcelona, with
an exchange of teachers and students, and through this with other Spanish Colleges, as well as with
FADEUP, Faculdade de Medicina de Lisboa and other European, Brazilian universities and the USA, and also
with almost all the Public Hospitals in the North of the Country, which have Stomatology services, although
most of these partnerships are informal because, with the exception of the UB, there is still no need to
formalize them.
3.2.7. The MCOO results from a reflection, and for this reason it was implemented and a path was chosen
that was different from that of the FMD. Firstly, because it is open to doctors and dentists, it is part of
Orthognathic surgery, it takes place in a hospital setting with imaging resources, operative block,
hospitalizations, etc., with the collaboration of other medical and surgical specialties, it has the possibility
to recruit patients of the NHS, a large group, and thus with lower costs. He also diverged from FMD, because
they chose to end the Masters in this area, replacing it with a three-year Postgraduate Course.
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4.1.9. As for the faculty, and as stated by the Director of the Faculty of Medicine, at the final evaluation
meeting, agreements were being made in the contracts with the Masters teachers, taking into account
changes in the legislation, so that they were not all in the height included, a situation that is in the final
phase of correction by the University of Porto, and which we present in the following table. (Attached
document issued by the Management of FMUP). Some teachers, who are not 100% in FMUP, are 100% in
CHSJ, which is very enriching, because it is their clinical activity that allows them to contribute as
competently to the teaching activity as it happens in the Medical Internship Hospital, and only under these
conditions is it validated by OM. This Study Cycle integrates invited (clinical) teachers who are in a regime
of integration of functions according to DL 312/84.
The faculty includes 23 elements - 16 Doctors, two Masters and five Graduates. Several are experienced
surgeons in Orthognathic Surgery (OM), three are Stomatologists with Orthodontics (OM), two are Dental
Practitioners with Specialization in Orthodontics (OMD), one has double degree (Dentist and Medical
Doctor), all with wide pedagogical and clinical experience and, in the table, we present the contracts with
FMUP, FMDUP and FCDEFUP.

Maria Dulce Cordeiro Madeira
Isabel Maria Amorim Pereira Ramos
Carla Isabel Ferreira Pinto de Moura
Armando Manuel Dias da Silva
Josep Maria Ustrell Torrent
José Manuel Lopes Teixeira Amarante
João Paulo Meireles Araújo Teixeira
Fernando José Pereira Alves Abelha
António Manuel Domingues da Costa Ferreira
João Geraldo dos Reis Correia Pinto
José Alberto Ramos Duarte
Pedro Manuel Costa Ferreira
Liliana Amado
Ana Paula Amorim
Serafim Freitas
Carlos Augusto Silva Faria
Andreia Fonseca
Rui Coelho
António Albino
Ricardo Horta

Doctor
Doctor
Doctor
Master
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Licensed
Doctor
Doctor
Licensed
Licensed
Licensed
Master
Licensed
Doctor
Doctor
Doctor

Morphology-Neurosciences
Medicine
Medicine
Ortodontia
Medicine and Surgery
Medicine and Surgery
Surgery
Medicine
Medicine
Medicine and Surgery
Biology of Sport
Medicine
Dentists
Dentists
Medicine
Dentists /Medicine
Dentists
Medicine
Medicine
Medicine

Time
regime
100,00
100,00
30,00
59,40
0,00
100,00
100,00
30,00
100,00
0,00
100,00
30,00
31,40
27,90
0,00
46,40
31,40
100,00
100,00
30,00

José Manuel Estevão da Costa

Doctor

Medicine and Surgery

100,00

Surgery

Pedro Alberto da Graça Pereira

Doctor

Biomedicine

100,00

Biomedicine

Marta dos Santos Resende

Doctor

Dentists

100,00

Periodontology

Teacher

Degree

Scientific area of degree

Specialty
Morphology
Imaging
Genetics / Otorhinolaryngology
Specialist in Orthodontics - OMD
Subspecialist in Orthodontics - OM
Surgery
Surgery
Anesthesiology
Surgery
Subspecialist in Orthodontics - OM
Physiology / Biomechanics
Surgery
Specialist in Orthodontics - FMUP
Specialist in Orthodontics - OMD
Subspecialist in Orthodontics - OM
Internship in Stomatology
Specialist in Orthodontics - FMUP
Psychology and Psychiatry
Pharmacology
Surgery

It should also be noted that the situation is not completely resolved, since two teachers in a time regime
at 0.00% corresponds to an effective working time and remuneration of more than 40%, one of which
functions based on a protocol with the University of Barcelona.
Professor Campos Neves, former regent of the University of Orthodontics of FMDUP, collaborates as
professor in the Master's Degree and is not included in the table given that he does not receive any
remuneration, due to legal imperative, because he is a Full Professor of Retirement at UP.
6.1.7. It is noted that the scientific preparation of students, particularly those coming from some Faculties
of Dental Medicine is very deficient, so that, although they complete the specialization course with more
scientific and motivated skills for study and continuous learning, the labor market will have to value the
Masters as seen in other professions and countries, which has not happened between us. Moreover, the
fact that the vast majority of students are concomitantly professional and have a total workload of more
than 70 hours per week, makes it difficult for them to dedicate themselves to the dissertations as they
would like. In order to fill this situation we will proceed to a better selection of the candidates, greater
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follow-up with the implementation of a mentoring program, a greater diversity of topics offered for
Dissertation and greater support in the area of data analysis that facilitates the elaboration of the works.
7.1.5. The master's degree grants academic titles not intended to give access to the title of specialist of
professional orders, and therefore never the direction of the masters contacted either the Order of the
Doctors or the Order of the Dentists for such. It has been verified that the OM, through its College of
Subspecialty of Orthodontics awarded the Sub-specialty of Orthodontics to those who submitted their
curriculum including MCOO and the Specialization Course in Orthodontics, which says well the credibility
of the Master's Degree.
In Portugal the Dentists and Stomatologists are legally qualified to practice Orthodontics, unlike
Orthognathic Surgery that is only forbidden to Dentists.
7.2.5. Through INEGI, LABIOMEP and UNIC.
7.2.9. INEGI, LABIOMEP (the coordinator is a member of the board) and UNIC (Integrated in the Department
of Surgery and Physiology).
7.3.2. It has contributed at the local level to an extended service offer, which is mainly available to patients
with lower economic resources, due to the placing on the market of a greater number of professionals with
technical and ethical expertise in this area.
At the national level, for example, the interaction with the professionals who attended the first edition of
the MCOO and who work in the hospitals of Braga, Porto, Aveiro, Lisbon and Setúbal, and in the private
sector, and with which they have been developed continuous training actions.
11.2.It will not be possible to continue to program the master's degree for such a short period of time. The
master's degree only opens registrations every two years and is self-funded. It will not be possible from the
economic point of view to program it with the inherent invitations to external teachers, with this
uncertainty. If this period is to be maintained, we will have to review the strategy.
11.3. It is true that in the MCOO students are contacted with a greater number of patients than in other
similar training courses because they work in a hospital environment, and patients are necessarily treated
with good quality, following ethical standards, with students being consultation for patients greater than
those of Hospital Assistants of the same pathology.
11.4. The stomatology of the CHSJ (which at the H. Valongo's Pole supports the training of pre-graduate
students of CESPU's Dentistry) is differentiated in several areas (dentistry, oral surgery, orthodontics,
endodontics, periodontology, etc.), and is still legally authorized to perform orthognathic surgery, contrary
to dentists. The MCOO students participate in multidisciplinary consultations, not only in stomatology and
dentistry, but also whenever they understand to be useful for their training, in the various multidisciplinary
consultations with dozens of medical and surgical specialties, namely in the consultations of Group: of Cleft
Palate, Facial Skull Deformities, Apnea and Hipo Obstructive Sleep Apnea, Immunodepressed, Head and
Neck Oncology and Oral Cancer Screening.

ANEXOS
Declarações da Direção Da FMUP*
1.

Em, Porto, 29 de janeiro de 2018,

Para os devidos efeitos se declara que o Professor Doutor Josep Maria Ustrell colabora com a Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto desde o ano 2012, desempenhando funções de apoio à docência no
âmbito do Mestrado em Cirurgia Ortognática e Ortodontia do Curso de Especialização em Ortodontia
Clinica. Esta prestação iniciou-se através de prestação de serviços, com a emissão de recibos-verdes.
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Mais informamos que a partir de 29 de março de 2016 procedeu-se à celebração de um protocolo entre a
FMUP e a Fundació Josep Finestres – Universitat de Barcelona para a aquisição de serviços do Professor
Doutor Josep Maria Ustrell, protocolo que se mantém atualmente em vigor, tendo reconhecido ambas as
instituições a existência de grande benefícios e maior visibilidade e credibilidade para os cursos em questão
nomeadamente para a realização de trabalhos de caráter científico e atividades específicas de formação.
Um fator distintivo nos cursos é o recurso a entidades de renome e experiência comprovada nas áreas pelo
que a existência do presente protocolo tona-se vital para a confirmação do estatuto que os cursos indicados
possuem no mercado nacional.

2.

Em,Porto, 29 de janeiro de 2018,

Para os devidos efeitos se declara que, no corpo docente dos Cursos de Mestrado em Cirurgia Ortognática
e Ortodontia e do Curso de Especialização em Ortodontia Clinica da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, identificaram-se algumas situações que iniciaram o desempenho das funções através de
prestação de serviços, com a emissão de recibos-verdes, nomeadamente:

Docente
Liliana Vieira Amado Pinto Ribeiro
Ana Paula R.R. Amorim
Roberto Alexandre Costa Fernandes
Carlos Augusto Silva Faria
Armando Manuel Dias da Silva
Jorge Serafim Moreira Freitas

Início da PS
2014
2014
2015
2012
2012
2012

Regularização Contrato
2016
2016
2016
2016
em curso
em curso

Mais informamos que a no ano 2016 e, após análise do regime de contratação, procedeu-se à respetiva
regularização das situações identificadas com a celebração dos contratos de trabalho.
De salientar ainda que, atualmente, apenas se encontra em curso a regularização com o Professor Armando
Silva e Professor Jorge Freitas, situações que já se encontram em análise do Conselho Científico desta
Faculdade.
Os docentes aqui indicados demonstram pelos seus currículos valências que são únicas e altamente
diferenciadoras para os cursos em questão pelo que contribuem decisivamente para a afirmação e
diferenciação da Faculdade de Medicina no panorama nacional nesta área, particularmente no âmbito da
Ortodontia clínica.

*As declarações originais podem ser entregues à CAE/A3ES pela FMUP.
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