ANO LETIVO 2022/2023
ANEXO 1
PROPOSTA DE FUNCIONAMENTO, VAGAS E PROPINAS
SEGUNDOS E TERCEIROS CICLOS DE ESTUDOS

CE conjunto?
Sim

Não

X

Nome do Ciclo de Estudos
Cirurgia Ortognática e Ortodontia
A – Condições específicas de acesso ao ciclo de estudos
De acordo com os regulamentos gerais dos 2º e 3º ciclos da UPorto esta informação é da responsabilidade da Comissão Científica do CE, estando sujeita à
aprovação pelo Diretor da Faculdade. Exceção feita aos ciclos de estudos em conjunto com outras IES , aos quais se aplicam os princípios definidos no
respetivo acordo de colaboração, bem como no regulamento específico do ciclo de estudos, formulado de acordo com o Regime Jurídico dos Graus e
Diplomas do Ensino Superior (DL 65/2018, de 16 de agosto).
Sempre que possível deverão ser referidas as áreas científicas das habilitações exigidas para a candidatura.
Condições específicas de acesso ao ciclo de estudos (Para mudar de linha utilizar as teclas "Alt+Enter")
Condições específicas de ingresso:
1- São admitidos à candidatura à matrícula no Ciclo de Estudos os licenciados em Medicina (nas
áreas de especialização de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, Cirurgia Maxilo¬Facial ou
Estomatologia) ou Medicina Dentária ou os detentores do Mestrado Integrado nestas áreas,
obtida em universidades portuguesas, ou com habilitação legalmente equivalente.
2-Poderão ser admitidos à candidatura à matrícula no Ciclo de Estudos licenciados noutras
áreas, após avaliação curricular pela Comissão Científica.
3- Titulares de graus por universidades estrangeiras poderão também ser admitidos, após
avaliação curricular, pela Comissão Científica, bem como detentores de um currículo
académico, científico ou profissional considerado pela comissão científica como atestando
capacidade para a realização do ciclo de estudos.

B – Critérios e subcritérios de seleção e seriação dos candidatos
Os critérios de seleção e seriação deverão ser definidos utilizando variáveis claras, objetivas e de fácil aplicação e justificação, para salvaguardar a
transparência e rigor da avaliação das candidaturas.
A apreciação de critérios e subcritérios medidos através de uma escala numérica permite uma avaliação mais objetiva do potencial e capacidade académica
/ científica / artística / profissional dos candidatos/as.
Critérios e subcritérios de seleção e seriação dos candidatos
1 - CURRICULUM ACADÉMICO E CIENTÍFICO DO CANDIDATO (Máximo de 6 valores)
Formação Académica (Máximo 2,5 valores)

30%

Detentores de grau de licenciatura em Medicina, nas áreas de especialização de
Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, Cirurgia Maxilo-Facial e Estomatologia e
Medicina Dentária ou os detentores do Mestrado Integrado nestas áreas, obtida em
universidades portuguesas, ou com habilitação legalmente equivalente.

1,5 valores

Pós-graduação na área da Ortodontia ou Cirurgia Ortognática obtida na FMUP
(concluída) – 1 valor
1 valor
Pós-Graduação na área da Ortodontia ou Cirurgia Ortognática noutras instituições de
ensino superior, tendo em conta os ECTS (concluída) – 0,5 valores

Curriculum Científico (Máximo 3,5 valores)
Um ou mais trabalhos publicados por extenso em revistas internacionais com Peer Review
Um ou mais trabalhos publicados por extenso em revistas nacionais com Peer Review
Seis ou mais comunicações orais ou posters ou abstratcs
Três ou mais comunicações orais ou posters ou abstratcs
Até duas comunicações orais ou posters ou abstratcs
2 - CURRICULUM PROFISSIONAL DO CANDIDATO SENDO DADA ESPECIAL RELEVÂNCIA À EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA
NA ÁREA DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA E ORTODONTIA* (Máximo 10 valores)
*Critérios mutuamente exclusivos
Experiência Profissional relevante para a frequência do Ciclo de Estudos (prática clínica), inferior a 1 ano ou sem experiência
Experiência Profissional relevante para a frequência do Ciclo de Estudos (prática clínica), entre 1 e 2 anos
Experiência Profissional relevante para a frequência do Ciclo de Estudos (prática clínica), há mais de dois anos
Experiência Profissional relevante + Pós Graduação em Ortodontia (com mais de 30 ECTS)
3 - RESULTADO DA ENTREVISTA DE SELEÇÃO, DESTINADA A AVALIAR A PREPARAÇÃO DOS
CANDIDATOS EM ÁREAS CIENTÍFICAS DE BASE E OS SEUS OBJETIVOS. (Máximo 4 valores)

1,5 valores
1 valor
1 valor
0,5 valores
0,2 valores

50%
1,5 valores
3,5 valores
5 valores
10 valores

20%

Demonstração de capacidade para conclusão do grau
Motivação para a frequência do ciclo de estudos
Performance/Avaliação Global do candidato

Critério de desempate de candidatos (poderá ser a classificação em alguns dos elementos do quadro anterior)
1º Critério de desempate: maior pontuação no ponto 2) - Experiência profissional na área
2º Critério de desempate: maior pontuação no ponto 3) - Entrevista
3º Critério de desempate: melhor média de curso (licenciatura ou mestrado integrado)

Até 1 valor
Até 1 valor
Até 2 valores

