
BEM-VINDOS À
ESCOLA DE

MEDICINA
Juntos construímos o futuro. 
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Mensagem de boas-vindas
Caro Estudante,

Parabéns pelo teu sucesso e bem-vindo à Escola de Medicina da
Universidade do Minho!

Vais agora iniciar uma etapa que sabemos ser muito aguardada por ti: a
formação em medicina. Este ano terminamos a implementação do nosso
MinhoMD, uma nova abordagem curricular, que cuida do estudante, está
centrada no paciente e é orientada para resultados em Saúde. Este novo
currículo, cujo 3º (incluindo majors e minors, em estreia nacional) e 6º
anos se vão implementar pela primeira vez este ano, foi cuidadosamente
preparado desde 2017 e recebeu o contributo de todos: estudantes e
alumni, docentes e não docentes, pacientes, médicos, administradores
de instituições de saúde e muitas outras forças vivas.

Acreditamos que vai ajudar a formar melhores médicos e médicos mais
preparados para o futuro, com o seu desenho arrojado e completamente
inovador. Com o MinhoMD vais aprender com base em casos clínicos e
nas queixas do doente, vais praticar a ecografia como uma extensão do
exame físico, vais dominar a ciência dos sistemas de saúde, vais ser
exímio na arte de bem comunicar, vais poder escolher o que fazer
durante quase um quarto do teu percurso... e muitas outras novidades de
que, estamos certos, irás gostar.

É bom ter-te por cá! Desejamos que sejas muito feliz connosco.

 
Votos de um excelente ano académico!

O diretor de curso, 
João Cerqueira
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Cheguei! E agora?
Sê bem-vinda/o à tua nova casa! Aqui, vais encontrar tudo o que
precisas para conheceres todos os corredores. Este manual é dedicado a
ti: o nosso novo estudante. Vamos à descoberta?



Esclarecer dúvidas
é rápido e simples!

(+351) 91 97 82 959
Envia-nos mensagem para:
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Escola de Medicina: esta é a tua nova casa
 Vamos conhecer os cantos à casa? Começamos pelas fundações: ano

2000. Quando este sonho se tornou realidade, no início do milénio,
criámos um projeto ambicioso e multifacetado. Quisemos unir no
mesmo edifício - Este onde te encontras e cuja inauguração ocorreu em
2007 – o ensino, a investigação e os futuros serviços na área da saúde que
queríamos ter. 
Mas vamos ao que te interessa agora. O Mestrado Integrado em
Medicina é um projeto central da Escola, cuja primeira turma entrou em
2001 (sim, há apenas 20 anos!)  e que foi concebido em moldes
inovadores. A ideia de inovar, dar mais opções, e oferecer uma maior
vertente prática aos nossos estudantes está presente desde o início.
Contudo, não parámos e continuámos a atualizar o nosso plano de
estudos: sê bem-vinda/o ao MinhoMD. 

O MinhoMD está desenhado sob o mote “preparar hoje os médicos que o
futuro precisa”. O objetivo é formar médicos versáteis, multidisciplinares,
dotados de elevada capacidade de raciocínio, excelentes comunicadores
e com grandes capacidades humanas. Simples, não é?

Já voltamos ao MinhoMD, mas a nossa Escola tem ainda mais para
descobrir. Asseguramos também o ensino pós-graduado e a formação
contínua em Ciências da Saúde, de forma igualmente inovadora na
organização modular em Cursos Avançados, numa ótica de formação ao
longo da vida.

Saímos do ensino para a investigação. Desde 2003 que contamos com o
ICVS, o nosso centro de investigação biomédica, onde os estudantes
também participam – e, sempre que o desejam, prosseguem as suas
carreiras científicas. No cluster da Escola de Medicina, unimos todas as
áreas, e contamos também, em parceria com o Hospital de Braga, com o
Centro Clínico Académico (ou 2CA-Braga), o Centro de Medicina Digital
P5, e a B.ACIS. 

No 2CA-Braga são realizados mais de um terço dos ensaios clínicos feitos
em Portugal, demonstrativo da importância desta instituição no
desenvolvimento de melhores terapêuticas. Além disso, o P5 é o nosso
espaço digital e a melhor forma de eliminar fronteiras ou distâncias,
proporcionando as melhores condições de saúde independentemente
do local. E, por último, a B.ACIS, uma associação criada a pensar no
presente e futuro da ciência e dos projetos desenvolvidos,
acompanhando e apoiando na criação de um plano ou no registo de
patente de uma nova tecnologia, por exemplo. E há mais – já te
contamos. 
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O bem-estar é essencial para todos nós
Ao longo dos últimos anos, a nossa Escola tem criado – e continua a criar
– melhores condições de bem-estar para a sua comunidade, em diversos
vetores. No bem-estar social, garantimos a disponibilização de salas de
estudo além da Biblioteca, criamos mais espaços de refeição e condições
mais adequadas no exterior, com mesas e cadeiras para quem pretende
almoçar, lanchar ou conversar ao ar livre. 

O bem-estar também se revela na alimentação e numa vida saudável. 
 Temos, por todos os corredores, vários bebedouros para poderes encher
as garrafas de água reutilizáveis que te oferecemos no acolhimento. E
ainda apostamos numa política de utilização de escadas sempre que
possível – sim, promovemos o exercício físico. 

Também estamos a apostar na mobilidade e em criar mais condições
para que possas vir de bicicleta ou trotinete – tens espaços para deixar o
teu veículo junto ao parque de estacionamento. 

Todos estes momentos e espaços contribuem também para o teu bem-
estar mental, algo em que focamos muito a nossa atenção.
Demonstramos isso com as campanhas que promovemos, mas também
internamente através da Comissão de Apoio ao Aluno. É aqui que, se
tiveres algum problema ou achares que deves falar com alguém, podes
bater à porta. Esta Comissão garante anonimato e apoio psicológico se
for necessário. Além deste apoio essencial, a Comissão de Apoio ao Aluno
também te pode ajudar se tiveres dificuldades a nível académico ou a
nível financeiro. 

Nos próximos anos vamos continuar este trabalho e contamos contigo
como aliada/o na manutenção e criação de um maior bem-estar na
nossa Escola – deixa-nos também os teus contributos, contamos com
eles!
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Vais ter sempre caras conhecidas e prontas a ajudar na Unidade de
Educação Médica & Pós-Graduação. É aqui que vais ter o teu apoio
administrativo e é esta estrutura que monitoriza a qualidade do nosso
curso de Medicina. Ao longo de todo ano, acompanham e dinamizam as
várias vertentes do curso, dando apoio a docentes e estudantes,
esclarecendo as tuas dúvidas mais técnicas e ajudando inclusive na
avaliação do curso. Daí que seja importante a equipa multidisciplinar que
temos ao teu dispor nesta Unidade. 

Já sabes, sempre que tiveres dúvidas ou precisares de informação sobre
as tuas Unidades Curriculares, os horários, a instalação de programas
informáticos ou qualquer questão relacionada com o curso, podes passar
pelo atendimento da Unidade de Educação Médica & Pós-Graduação ou
enviar uma mensagem por WhatsApp. Simples, não é? Vão ser uma das
tuas grandes ajudas ao longo do curso. 

P.S.: O número de WhatsApp é o (+351) 91 97 82 959
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Com quem vou falar regularmente?

Algo que já terás ouvido e vais poder começar a notar é que existe uma
proximidade grande entre estudantes, docentes e a própria presidência
da Escola. Vais perceber que a disponibilidade e os canais que podes usar
para contacto são múltiplos e podem acontecer no dia-a-dia, seja
pessoalmente em conversa no bar ou por e-mail. 

Unidade de Educação Médica & Pós-Graduação

Corpo Docente



O Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho é o teu
órgão de representação. Nasceu logo em 2002 e é o espaço onde vais
encontrar iniciativas e atividades todas as semanas – quer para ti, quer
para toda a comunidade da Escola. Tens diversos departamentos dentro
do NEMUM (desde a ação comunitária, à educação médica ou à
mobilidade). 
Além de uma oportunidade para o associativismo e iniciativas
fantásticas, também vais poder aproveitar as múltiplas ações de
formação ou discussão dedicadas à saúde que são promovidas pelo
NEMUM. E ainda tens o Minho Medical Meeting, um congresso de
estudantes de Medicina organizado aqui em Braga pelos nossos pupilos. 
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Com quem vou falar regularmente?

A Alumni Medicina foi pensada para reunir os antigos estudantes de
Medicina da Universidade do Minho, sendo uma oportunidade para
manter e aprofundar os laços de amizade que nos unem. Mas não só. A
Alumni Medicina potencia a formação ao longo da carreira médica,
estimula os projetos de investigação científica e também se incube de
apoiar todos os antigos estudantes ao longo do tempo. E tem um papel
essencial também com os atuais estudantes, através do Fundo Social de
Emergência, que apoia alunos em dificuldades financeiras. 

NEMUM

Alumni Medicina

https://www.nemum.com/
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À esquerda ou à direita? 
Não te preocupes em confundires corredores nos primeiros dias - já
todos fizemos isso. Por isso, além da visita pelas nossas instalações,
vamos deixar-te aqui as notas principais sobre alguns espaços que vais
visitar com frequência. 

Todas as salas têm, junto à porta, o horário de atividades afixado, onde
poderás verificar se a sala está disponível para estudares. 

E as letras no horário? São a nomenclatura - que descodificamos abaixo: 

A nossa Biblioteca é dedicada à memória do Professor Joaquim Pinto
Machado, o grande obreiro e inspirador do nosso curso. Este vai ser um
dos teus espaços de eleição e é uma biblioteca especializada na área da
medicina e das ciências da saúde. Além de ser um espaço de
conhecimento, é também um ótimo local para estudo - Pergunta aos
teus companheiros mais velhos, que de certeza eles vão concordar. Com
hor]ario de funcionamento de 24h.

Salas de aula

Biblioteca Professor Joaquim Pinto Machado

(A)
(L)

Anfiteatro 
Laboratório

(SI)
(SA)

Sala de Informática 
Sala de Apoio

(SS)
(ST)

Sala de Seminário
Auto-aprendizagem

No rés-do-chão tens uma sala só com cacifos para estudantes - a A0.05. 

A nossa sugestão é que partilhem os cacifos a pares (é mesmo o ideal).
Os cadeados serão da responsabilidade de cada estudante e no final de
cada ano letivo devem esvaziar o cacifo e retirar o cadeado. 

Cacifos
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A esquerda ou à direita? 

Este é um dos espaços favoritos dos nossos estudantes - de certeza que
também vais ser fã. Os Laboratórios de Aptidões Clínicas - ou os LAC,
como ouvirás - foram criados para promover as condições ideais de
aprendizagem. Aqui, tens tecnologia inovadora na educação médica,
além de treino e avaliação de competências técnicas regulares. 

Além das atividades curriculares que aí decorrem, o LAC também
organiza e disponibiliza um conjunto de atividades extracurriculares
dirigidas aos estudantes de medicina dos diferentes anos, que versam
sobre o treino de gestos clínicos, de comunicação e de competências
transversais. Este programa de atividades chega até ti por e-mail e podes
depois inscrever-te para garantir a tua participação. 

Entusiasmada/o?

Esta informação é muito útil. Para poderes utilizar os computadores da
nossa Escola tens de aceder a uma área reservada. Como?

O login é o teu n.º de estudante - "a21995" - e a password original é o teu
número de cartão de cidadão (esta password deve ser alterada). 

Laboratório de Aptidões Clínicas

Acesso aos computadores da Escola

Será que deixámos o melhor para o final? Logo junto à entrada tens o bar
da nossa Escola, onde podes lanchar e almoçar. Também tens ali a
cantina onde podes almoçar - as senhas compram-se no bar. 

P.S.: Fala com quem trabalha no nosso bar, são  simpatiquíssimos!

Bar
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O local a consultar é med.uminho.pt - é o nosso website. Aqui encontras
as principais notícias, a agenda de todo o cluster da Escola de Medicina e,
claro, o essencial para o teu ano letivo. Tens acesso ao plano de estudos,
contactos, os regulamentos (que deves conhecer) e os relatórios da nossa
Escola. 

Também podes consultar o sou.uminho.pt, da nossa Universidade - vais
ter imensas informações relativas a matrículas e aos teus primeiros  dias
nesta nova casa. 
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Onde posso encontrar mais informação?

O contacto é feito maioritariamente através do e-mail institucional - e
também vais receber muita informação essencial por aqui. Além disto,
também podes contactar listas mais personalizadas através dos
endereços de e-mail. 

Todos os estudantes: alunos@med.uminho.pt
Estudantes de anos específicos: alunos1@med.uminho.pt,
alunos2@med.uminho.pt, alunos3@med.uminho.pt

Docentes: docentes@med.uminho.pt
Investigadores: investigadores@med.uminho.pt
Funcionários: funcionarios@med.uminho.pt

Para toda a comunidade: todos@med.uminho.pt

Uma sugestão: se utilizas outros endereços de e-mail, não te esqueças de
fazer o reencaminhamento automático para não perderes nenhuma
mensagem importante.

Website

E-mail institucional

Cá está uma parte essencial: saber onde está a informação. A nossa
Escola tem vários canais de informação onde te podes colocar a par das
novidades: desde as nossas redes sociais, o nosso website ou o teu e-mail
institucional. É importante estares atento, mas deixamos-te dicas. 

https://www.med.uminho.pt/pt
https://www.med.uminho.pt/pt
https://sou.uminho.pt/pt
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Os órgãos que regem a nossa Escola
Conhecer o funcionamento dos nossos órgãos e de como são tomadas as
decisões é fundamental. Como te dissemos, tens todos os regulamentos
no nosso website, bem como a constituição dos órgãos. 

Aqui temos o Conselho de Escola, o Conselho Pedagógico, e a Comissão
de Curso do Mestrado Integrado em Medicina. 

O Conselho de Escola é o órgão que gere e coordena a Escola de
Medicina - sendo composto por membros de todas as áreas da nossa
comunidade. Aqui, participam 3 representantes  dos estudantes. 

Já o Conselho Pedagógico toma a responsabilidade de supervisionar e
definir a política pedagógica da nossa Escola. Este órgão conta com 8
representantes dos estudantes de graduação e pós-graduação. 

Por último, a Comissão de Curso, onde se discutem e sugerem melhorias
a cada um dos cursos, com representantes dos docentes e estudantes. 

https://www.med.uminho.pt/pt/Escola/Apresentacao/Paginas/Estatutos-Regulamentos.aspx
https://www.med.uminho.pt/pt/Escola/Orgaos/Paginas/default.aspx
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Participar
A tua opinião é essencial - e queremos ouvir-te. Por isso, existe um
delegado e um subdelegado para cada ano (eleitos em cada ano
curricular e letivo). Estes serão os interlocutores entre os estudantes e os
vários órgãos da Escola, seja com o diretor de curso ou o Conselho
Pedagógico. O regulamento para a eleição do delegado e subdelegado
de ano está disponível no nosso website.

P.S.: Em breve vais receber informação detalhada sobre a eleição dos
teus representantes - fica atento ao teu e-mail!

Além dos órgãos mais próximos da nossa Escola, também vais ter a
oportunidade de participar, se assim entenderes, nas eleições para outros
fóruns, como o Núcleo de Estudantes de Medicina da UMinho (NEMUM)
ou a Associação Académica da UMinho (AAUM), que são também os teus
representantes enquanto estudante.

Ao nível da universidade tens ainda três órgãos essenciais. O Conselho
Geral é o órgão máximo de governo e decisão na UMinho. O Senado
Académico é um órgão consultivo que conta com a presença de um
estudante de cada unidade orgânica (escola/instituto). E, por fim, a
Reitora ou o Reitor, cooptado pelos membros eleitos para o Conselho
Geral. 

https://www.nemum.com/
https://aaum.pt/
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INTRANET: o que é?
Já te falámos da INTRANET - o local onde vais encontrar contactos,
horários e o calendário do teu ano letivo. Podes encontrar toda esta
informação em: www.intranet.med.uminho.pt

Os dados de acesso são: n.º de estudante (login) e n.º de cartão de
cidadão (password).

Tens vários módulos na INTRANET que te vão ser muito úteis. No menu
PROFILE vais poder consultar a informação de avaliação, bibliografia e
pautas de cada unidade curricular, bem como os conteúdos das aulas e
também os horários. 

Deixamos-te aqui uma ajuda rápida:

Academic Track | Informação geral de cada UC (bibliografia, avaliação)
My Activities | conteúdos pedagógicos e sumário das aulas
Scheduler | horários das unidades curriculares

Microsoft Teams

No Microsoft Teams, cada unidade curricular tem uma equipa atribuída,
onde podes comunicar com os teus colegas e docentes, aceder aos
materiais das aulas, submeter trabalhos entre outros.

O acesso à plataforma é feito, via web, através do link
https://teams.microsoft.com/ ou pela aplicação e inserindo os dados
institucionais (email + password).

http://www.intranet.med.uminho.pt/
https://teams.microsoft.com/


Os horários mudam todas as semanas, mas vais perceber rapidamente
que todas as unidades curriculares seguem um modelo. Na INTRANET,
cada momento do processo de aprendizagem corresponde a uma cor:

Seminários e sessões de grande grupo (VERDE)
Momentos de apresentação de conteúdos  e resolução de problemas
(geralmente com toda a turma). Os formatos variam, mas privilegiam
estratégias de aprendizagem ativa como debates, discussão da matéria,
resolução de casos clínicos ou os "wrap-up" que fecham a semana. 

Trabalho em pequenos grupos (AMARELO)
Momentos de trabalho em grupos com cerca de 12 estudantes - e que
são fixos ao longo da unidade curricular. Aqui, como pilar do MinhoMD,
praticamos a autoaprendizagem tutorizada, onde promovemos
exercícios de Case-Based Learning ou Active Learning Groups, logo a
partir dos primeiros anos.

Aulas laboratoriais e experimentais (AZUL)
Aqui temos trabalhos experimentais ou de aprendizagem muito ativa,
seja em laboratórios básicos e clínicos (para aprender gestos, realizar
protocolos experimentais ou para simulação clínica).

Perfil Académico (LARANJA)
O Perfil Académico é outro dos pilares do MinhoMD, pela sua
transversalidade e abordagem à prática reflexiva. Estas são sessões muito
variadas, que podem incluir desde a ética à psicologia ou artes.

AVALIAÇÃO (VERMELHO)
Cada unidade curricular terá um ou mais momentos de avaliação, sendo
esses momentos assinalados no teu calendário. À frente já te explicamos
melhor como funciona a avaliação. 
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Horários 
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Plataforma de exames: QuizOne
Os teus exames vão ser realizados em computador, através da nossa
plataforma QuizOne, um sistema criado aqui mesmo, na Escola de
Medicina, pela iCognitus, uma empresa nascida nesta nossa casa. 

Assim, todos os estudantes têm acesso a um portal disponibilizado e
onde têm acesso a todos os exames realizados no QuizOne, aos pedidos
de revisão e aos relatórios de feedback. Aqui tens ainda acesso a
questionários e exames formativos. 

Os estudantes podem aceder à plataforma de exames através de
med.uminho.quiz.one, selecionando depois a opção "Microsoft" e
inserindo os dados institucionais para entrar (e-mail + password). 

Momentos de feedback
A EM tem, desde a sua génese, uma política de melhoria contínua da sua
atividade, em particular relativamente aos serviços pedagógicos que
presta. A opinião dos estudantes é uma parte essencial deste processo,
através do vosso feedback. 

Assim, no final de cada UC, solicitamos aos estudantes que respondam a
questionários sobre a unidade, os docentes e os tutores/serviços.
Adicionalmente, no final de cada módulo e UC ocorrem sessões de
feedback entre professores e estudantes para uma conversa coletiva
sobre o desempenho em exame e também sugestões de melhoria para o
funcionamento da unidade curricular. 

Em várias ocasiões, vais também ser exposta/o a exames formativos que
versam sobre os conteúdos e competências em que incidem os
momentos formais de avaliação. Estes constituem oportunidades de
feedback sobre o nível de conhecimento dos estudantes.

Os coordenadores, no final de cada momento de avaliação, dão um
conjunto de informações sobre o desempenho coletivo dos estudantes,
em sessões específicas em que os estudantes têm oportunidade de
refletir e comentar a avaliação.

Todas as questões levantadas pelos estudantes têm resposta
fundamentada e deves fazer-nos chegar as tuas opiniões sobre a
comunidade da nossa Escola. 
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E se tiver dificuldades?
Pode acontecer que precises de ajuda para ultrapassar alguma
dificuldade. A primeira coisa que tens de saber é que é normal e nós
estamos cá para te ajudar. 

Estamos interessados e disponíveis para te acompanhar e encaminhar
na resolução de problemas que podem ser académicos, de saúde ou
financeiros. Se precisares ou se estiveres em dúvida sobre se precisas,
não hesites em contactar a Comissão de Apoio ao Aluno que te ajudará,
de forma absolutamente confidencial, a identificar um modo de resolver
as tuas dificuldades. 

O contacto é apoioalunos@med.uminho.pt

mailto:apoioalunos@med.uminho.pt
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Já conheces a nossa Universidade?
Muitas das necessidades dos estudantes são transversais aos vários
cursos da universidade e, como tal, os serviços são centralizados - vamos
mostrar alguns que te podem ser úteis. 

Unidade de Serviços de Gestão Académica (USGA)

A Unidade de Serviços de Gestão Académica é o serviço que gere os
processos escolares dos estudantes, assegurando também o
atendimento a estudantes, docentes e público em geral. É aqui que
tratas todos os assuntos relacionados com as matrículas e inscrições,
certidões, comprovativos de inscrição na UMinho, estatuto de
trabalhador estudante ou inscrição nas épocas de exame, por exemplo.

Gabinete para a Inclusão
O Gabinete para a Inclusão procura promover, no contexto académico, a
igualdade de oportunidades e prestar apoio a estudantes, docentes e
outros trabalhadores com deficiência tem como atribuições a promoção
da inclusão no contexto académico, visando a igualdade de
oportunidades, e prestar apoio a estudantes, docentes e outros
trabalhadores com deficiência ou outras necessidades. A sua missão é a
de garantir as melhores condições de acessibilidade na UMinho. 

Serviços de Ação Social da UMinho (SASUM)
Os SASUM prestam apoio social nos domínios do alojamento,
alimentação, bolsas de estudo, apoio médico e psicológico e apoio às
atividades desportivas e culturais, entre outros serviços. 

É por isso que, na UMinho, encontras 3 cantinas, 15 bares, 2 grill e 1
restaurante, distribuídos pelos campi de Gualtar e Azurém, pelas
residências universitárias e no edifício dos Congregados. 

Gabinete da Provedoria do Estudante
O Provedor do Estudante é um órgão independente cuja missão é a de
promover e defender os direitos e interesses dos estudantes no contexto
da vida universitária. Rege-se por princípios de neutralidade e
confidencialidade. O Provedor aprecia as queixas, reclamações ou
participações dirigidas pelos estudantes contra atos ou omissões dos
órgãos e serviços da Universidade. Atua como mediador e sugere
soluções. 

https://www.uminho.pt/PT/Unidades/Unidades-Servicos/Servicos-Especializados/Paginas/USGA.aspx
https://www.uminho.pt/PT/ensino/apoioaosestudantes/paginas/gabineteparaainclusao.aspx
http://www.sas.uminho.pt/
https://www.uminho.pt/PT/uminho/Orgaos-da-Universidade/Provedoria/Provedor-do-Estudante
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Documentos que deves conhecer
Alguns documentos são importantes na nossa passagem pela
Universidade - aqui ficam alguns que deves conhecer.

Regulamento de Avaliação e Passagem de Ano
Este é dos regulamentos que vais querer conhecer bem. Aqui estão
estabelecidas as normas relativas à avaliação, inscrição e passagem de
ano a adotar nos ciclos de estudos da responsabilidade da nossa Escola. 

Este e outros regulamentos estão disponíveis no nosso website.

Código de Conduta Ética da UMinho
O Código de Conduta Ética estabelece uma afirmação de valores e um
conjunto de normas que orientam a missão da UMinho no ensino,
formação, investigação científica e na interação com a sociedade,
alicerçando-se nos princípios éticos de equidade e justiça, do respeito
pela dignidade da pessoa humana e da responsabilidade pessoal e
profissional.

Regulamento Académico da UMinho
Este é o regulamento geral da nossa Universidade. Estabelece as regras
gerais relativas à organização e funcionamento dos diferentes ciclos de
estudos e de outros cursos ministrados pela UMinho, bem como os
deveres e direitos de estudantes e docentes.

Calendário Escolar 
Já falámos sobre os nossos horários em particular, mas o Calendário
Escolar da UMinho é um instrumento único de organização para todas as
Escolas e Institutos da UMinho, estabelecendo os períodos letivos e as
próprias interrupções (e férias). 

https://www.med.uminho.pt/pt/Escola/Apresentacao/Estatutos%20e%20Regulamentos/Regulamento%20de%20avaliacao%20e%20passagem%20de%20ano%20da%20EM.PDF
https://alunos.uminho.pt/pt/estudantes/paginas/infouteisregulamentos.aspx
https://alunos.uminho.pt/pt/estudantes/paginas/infouteisregulamentos.aspx
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Estamos quase!
Algumas coisas rápidas 
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Perguntas rápidas
Podem surgir dúvidas ao longo do ano que, afinal, até são bastante fáceis
de resolver. Por isso, fizeste um rápido Q&A para ajudar. 

Como ligar à rede wi-fi?
Simples. Basta acederes à rede Eduroam. O utilizador é o teu e-mail
(axxxxx@alunos.uminho.pt) e a password é a mesma. 

Se quiser fazer Erasmus?
Temos uma equipa dedicada para te ajudar. Fala com o nosso Núcleo de
Internacionalização: international.office@med.uminho.pt / 253 604 877

Como posso contactar um docente?
É muito fácil de o fazer e podes encontrar o e-mail, telefone e o gabinete
dos teus docentes na nossa INTRANET. 

E se tiver dúvidas sobre matrículas e propinas?
Estas questões são tratadas com os Serviços Académicos, mas há muitos
assuntos que consegues resolver online em alunos.uminho.pt

É possível adiar o Dia da Defesa Nacional?
Sim, basta dirigires-te à Unidade de Educação Médica e preencher um
formulário a solicitar comprovativo em como tens aulas ou exame nessa
data. 

Posso utilizar os nossos laboratórios fora de aulas?
Claro que sim. Deixamos-te aqui os contactos:

Histologia: Carlos Rocha (carlosrocha@med.uminho.pt. tel. 253 604968)
Anatomia: Filipe Malheiro (fmalheiro@med.uminho.pt tel. 253 604946)
LAC: Geral(lac@med.uminho.pt tel. 253 604803)
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Perguntas rápidas
Como tenho acesso ao Hospital de Braga?
Os acessos ao Hospital são pedidos por e-mail ao Secretariado Clínico
(amandine@med.uminho.pt), com a justificação para o mesmo. 

E se me esquecer da chave?
Já falámos (logo no início) dos cacifos, mas se por algum motivo tiveres
de arrombar o cadeado - sim, acontece - podem contactar o Daniel
Monteiro (danielmonteiro@med.uminho.pt ou 253 604 950)

Perdi o chapéu-de-chuva...
Perfeitamente normal. Para saberes se alguém encontrou o teu objeto
perdido contacta o segurança ou a Unidade de Educação Médica & Pós-
Graduação. 

Vou precisar do SPSS?

Sim! Podes ainda não saber o que é, mas este software vai ser fulcral no
teu percurso. Para a sua instalação, envie email para
jmfreitas@med.uminho.pt. A atualização da licença será feita
remotamente.

Pedido de 2.ª via do Cartão de Estudante

Se precisares de pedir uma 2.ª via do teu Cartão de Estudante, dirige-te
ao Núcleo de Informática para fazer o pedido. 

Se faltar e tiver de entregar justificação?
Entregas o atestado médico ou a justificação de falta na Unidade de
Educação Médica & Pós-Graduação, que encaminhará para o
coordenador da unidade curricular. 

Posso estacionar dentro da Universidade?
Claro que sim. Os pedidos de estacionamento são efetuados no Portal
Académico - normalmente, a abertura do processo de acesso aos
parques de estacionamento ocorre em novembro.

mailto:jmfreitas@med.uminho.pt
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Tens dúvidas sobre as aulas ou exames?

Assiduidade
As dúvidas relacionadas com assiduidade devem ser consultadas com as
nas nasmetodologias de avaliação de cada unidade. 

As solicitações de dispensa são dirigidas ao Diretor de Curso nas
primeiras 4 semanas do ano letivo, este pedido deverá entregue na
Unidade de Educação Médica, mediante preenchimento de formulário
próprio.

Estudante com duas aulas em simultâneo
Esta situação deve ser comprovada pelo coordenador da unidade
curricular. 

Informação sobre o número de faltas
Deves pedir esta informação ao coordenador da unidade curricular. 

Declaração de presença no exame
Podes pedir esta declaração na Unidade de Educação Médica.

Dispensa de Frequência

Inserção na mailing list de um determinado ano
Podes fazer este pedido por e-mail para a Unidade de Educação Médica. 

Ida ao WC durante os exames
Nestas situações, deves entregar na Unidade de Educação Médica uma
declaração ou atestado assinada e carimbada pelo médico com 48 horas
de antecedência do exame. 
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Quem posso contactar se tiver dúvidas?
Serviço de e-mail
As questões devem ser enviadas para a DTSI - dtsi@reitoria.uminho.pt.

Podes tirar todas as dúvidas com os Serviços de Ação Social da UMinho. 

Estatuto Trabalhador-Estudante
Deve ser entregue o pedido e a respetiva comprovação da tua situação
no Portal Académico (alunos.uminho.pt)

Declarações de Matrícula ou Passe Sub-23
Estas declarações estão disponíveis no Portal Académico. 

Cartão da Universidade
Qualquer questão com este cartão, deves ir à delegação da Caixa Geral
de Depósitos existente no Campus (fica junto ao CP2 e perto da
Biblioteca Geral).

E se tiver outras dúvidas?
É muito simples: fala connosco. Já vais conhecer os vários departamentos
da nossa Escola e tens todos os e-mails e telefones na INTRANET. 

Fala connosco, com os teus colegas mais velhos e não fiques com
dúvidas para mais tarde. Afinal, esta é a tua nova casa!

Bolsas de Estudo

Pedidos de equivalência
Estes pedidos deverão ser entregues nos Serviços Académicos nos 15 dias
após o início das aulas. As equivalências serão atribuídas mediante a
análise dos conteúdos programáticos das unidades realizadas no
curso/instituição anterior.

Matrículas e propinas
Todas as situações relativas a matrículas ou propinas são tratadas
diretamente com os Serviços Académicos. 

mailto:dtsi@reitoria.uminho.pt


Construímos o futuro. 


