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Melhorar os cuidados de saúde, através da 
formação e da geração de conhecimento e valor.
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profissionais de diversas áreas 
das ciências biomédicas, todos 
eles investigadores do Instituto 
de Investigação em Ciências da 
Vida e Saúde (ICVS), que é parte 
integrante da Escola. A Escola 
conta ainda com a colaboração 
em médicos tutores de estabe-
lecimentos de saúde da região, 
que acompanham os alunos 
no ensino em contexto clínico, 
o que permite oferecer aos fu-
turos médicos uma formação 

personalizada. A missão da Es-
cola de Medicina prevê, na sua 
interação com a sociedade, que 
esta contribua para a universa-
lidade da consciência de que a 
saúde é um valor em si, a pre-
servar, de modo a desencadear 
um processo de “mobilização 
de todos para a saúde de to-
dos” na zona geográfica da sua 
influência. “Esta atitude vai ao 
encontro das preocupações da 
Organização Mundial de Saúde”.

A Escola de Medicina é uma uni-
dade orgânica da Universidade 
do Minho, que assegura o ensi-
no graduado em Medicina e o 
ensino pós-graduado, a investi-
gação e outros serviços especia-
lizados no âmbito das Ciências 
da Saúde. Para cumprir a sua 
missão, a Escola de Medicina 
possui um corpo docente alta-
mente motivado e qualificado, 
constituído não apenas por mé-
dicos mas também por outros 
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Instituto de
Investigação 
em Ciências da 
Vida e Saúde

Fundado em 2003, o Instituto 
de Investigação em Ciências 
da Vida e Saúde (ICVS) é uma 
unidade de investigação incor-
porada na Escola de Medicina 
da Universidade do Minho que 
tem como missão melhorar a 
saúde humana através de in-
vestigação científica, inovação 
médica e prestação de serviços 
especializados. O ICVS está or-
ganizado em três domínios de 
investigação interdisciplinares 
- Ciências Cirúrgicas, Microbio-
logia e Infeção, e Neurociên-
cias, e em duas linhas piloto 
de investigação - Educação em 
Ciências da Saúde, e Saúde Pú-
blica. Trabalham no ICVS mais 
de 250 investigadores que pu-
blicam anualmente mais de 150 
artigos em revistas com elevado 
impacto internacional. O ICVS 
associou-se em 2011 a um 
parceiro estratégico, o Grupo 
de Investigação 3B’s (Bioma-

teriais, Biodegradáveis e Biomi-
mética), formando o Laboratório 
Associado ICVS/3B’s, que, em 
colaboração com empresas 
e parceiros de investigação, 
tem como objetivo desenvolver 
novas tecnologias, terapias e 
produtos médicos para a vaci-
nação, diagnóstico, medicina 
regenerativa, procedimentos 
terapêuticos minimamente in-
vasivos, tratamentos personali-
zados e nanomedicina. O conhe-
cimento gerado no âmbito das 
atividades do ICVS já se traduziu 
na criação de empresas como a 
BnML, Enlightment, iCognitus e 
iSurgical3D, que disponibilizam 
produtos e serviços para o mer-
cado nacional e internacional. 
Em 2012, O ICVS e a Escola 
de Medicina estabeleceram 
uma parceria com a José de 
Mello Saúde e a Eurotrials para 
a criação do Centro Clínico 
Académico (2CA-Braga), uma 

organização sem fins lucrativos 
sediada no Hospital de Braga 
com foco na investigação, cuida-
dos clínicos, educação e forma-
ção. O 2CA-Braga oferece uma 
gama completa de serviços de 
investigação clínica, com uma 
infraestrutura de amplo espec-
tro e com total apoio técnico 
para projetos de investigação, 
ensaios clínicos e estudos de 
validação de dispositivos médi-
cos. Através destas parcerias, 
o ICVS e a Escola de Medicina 
potenciam o desenvolvimento 
de estudos transversais em 
medicina e ciências da saúde, 
partindo da investigação mais 
fundamental com trabalhos 
realizados in vitro, passando 
por ensaios utilizando modelos 
animais de validação pré-clínica, 
e terminando na fase de ensaio 
clínico que permite transpor 
para o mercado soluções tera-
pêuticas inovadoras.
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O Mestrado em Ciências da Saúde (MECS) e os 
Programas de Doutoramento em Ciências da Saú-
de (PhDCS) e em Medicina (PhDMED) oferecem 
uma estrutura curricular flexível que permite aos 
alunos escolher as unidades curriculares opcio-
nais que mais se adequam aos seus interesses e 
futuro percurso profissional. O leque de unidades 
curriculares opcionais inclui cursos do Programa 
Internacional de Pós-graduação da Escola de 
Medicina ou cursos de outras instituições que o 
estudante queira frequentar, desde que cumpram 
os requisitos predefinidos no programa. Durante 
a dissertação/tese o aluno pode desenvolver in-
vestigação biomédica básica, de translação e/ou 
clínica. www.med.uminho.pt/pt/Pos-Graduacao

O MECS pretende desenvolver no aluno compe-
tências de investigação na área das ciências da
saúde. 0 1º ano (60 ECTS) é dedicado à apren-
dizagem de fundamentos de diferentes áreas 
científicas biomédicas e ao desenvolvimento de
competências laboratoriais e de investigação. No 
final do 1º ano o aluno deverá preparar a sua 
proposta para o projeto de dissertação que irá 
desenvolver ao longo do 2º ano. No final do MECS, 
espera-se que o aluno tenha desenvolvido novas 
competências de autonomia na realização de 
trabalhos experimentais e de interpretação de 
dados, para além de competências na análise 
crítica da literatura e apresentação escrita e oral 
de resultados.

Mestrado e 
Doutoramentos

Mestrado 
em Ciências 
da Saúde
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O Doutoramento em Ciências 
da Saúde (PhDCS) tem como 
objetivo formar doutores em 
ciências da saúde, capazes de 
desenvolver investigação bio-
médica básica, de translação 
e/ou clínica de forma autóno-
ma de forma autónoma, tanto 
em ambiente académico como 
em ambiente empresarial e 
em instituições prestadoras de 
cuidados de saúde. Em 2014 
a FCT reconheceu a qualidade 
do PhDCS com a atribuição de 
9 bolsas anuais no âmbito do 

Doutoramento 
em Ciências
da Saúde

Programa FCT na sua vertente 
empresarial, referido como em 
Ciências da Saúde Aplicadas. 
Este conjunto de bolsas destina-
-se especificamente a projetos 
de doutoramento desenvolvi-
dos em ambiente empresarial 
e conta com os seguintes par-
ceiros: BIAL Portela & Cª, S.A.; 
BNML, Behavioral and Molecu-
lar Lab, Lda; ENLIGHTNMENT, 
Lda; EUROTRIALS, Consultores 
Científicos, S.A.;  iCognitus4ALL 
– IT Solutions, Lda; iSurgical3D, 
Lda; José de Mello Saúde, S.A.; 

Stemmatters–Biotecnologia e 
Medicina Regenerativa, S.A.;  
TMG - Tecidos Plastificados 
e Outros Revestimentos Para 
a Indústria Automóvel, S.A. O 
PhDCS pode ainda ser escolhi-
do no âmbito do Programa de 
Doutoramento FCT em Terapias 
Avançadas para a Saúde (lide-
rado pelo grupo 3Bs’ http://
path.3bs.uminho.pt/), ao qual 
foram igualmente atribuídas 
bolsas.
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O Doutoramento em Medicina 
(PhDMED) é dirigido a médicos 
(internos e especialistas) e tem 
como objetivo formar médicos 
doutorados com competências 
de investigação em ciências da 
saúde e medicina preparados 
para desenvolver investigação 
biomédica, tanto básica como 
de translação ou clínica, de 
forma autónoma, tanto em am-
biente académico como em am-
biente empresarial e em institui-

Doutoramento
em Medicina

ções prestadoras de cuidados 
de saúde. O PhDMEM tem um 
percurso específico direcionado 
a estudantes de medicina da 
Escola de Medicina da Univer-
sidade do Minho, que permite 
a interrupção do curso de me-
dicina para o desenvolvimento 
da tese de doutoramento, após 
o que se conclui a formação 
em medicina. Este programa 
de doutoramento, MD/PhD, é 
pioneiro em Portugal e um dos 

poucos na Europa, e tem-se 
desenvolvido em parceria com 
a Universidades Norte-America-
nas Columbia University (Nova 
Iorque) (http://www.cumc.co-
lumbia.edu/mdphd) e Thomas 
Jefferson University (Filadélfia)
(http://www.cumc.columbia.
edu/mdphd). Em 2013 a FCT 
reconheceu a qualidade deste 
percurso com a atribuição de 
bolsas específicas.
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A Escola de Medicina e o ICVS incluem na sua 
missão a formação avançada em Medicina e em 
Ciências da Saúde. Com esse objetivo, organizam 
um programa internacional de cursos avançados 
que pretende providenciar informação e forma-
ção de ponta nas áreas da biomedicina, o que 
se concretiza através de cursos e de workshops 
de curta duração. Estes incidem em tópicos da 
atualidade, desde as ciências básicas às aplica-
ções clínicas mais atuais. São direcionados a 
médicos e a outros profissionais de saúde e a in-
vestigadores das ciências médicas e biomédicas. 
De realçar o elevado grau de internacionalização 
destes cursos, não só ao nível dos formadores 
como dos cerca de 1000 participantes que os 
frequentam anualmente. O grau de satisfação dos 
participantes é notável. Várias das iniciativas são 
organizadas em parceria com a Alumni Medicina 
(www.alumnimedicina.com), nomeadamente em 
formação para internos de várias especialidades 
médicas, o que se tem revelado uma forte aposta 
na formação médica de excelência.

Programa
Internacional de
Pós-Graduação

Exemplos de 
cursos realizados/a 
realizar

Ciências Clínicas
• FETAL NEUROSONOGRAPHY • BASIC LAPAROSCOPY FOR RESI-

DENTS • ADVANCED 3D-VIDEO-ASSISTED UROLOGICAL SURGERY

• SULCI, GYRI, VENTRICLES AND DISSECTING FIBERS • FETAL AND 

NEONATAL ENDOSCOPIC SURGERY • INOVATIONS IN MINIMALLY 

INVASIVE UROLOGIC SURGERY • MENTAL HEALTH • ETHICS IN MED-

ICAL PRACTICE • CLINICAL COMMUNICATION SKILLS • INANESTESIA 

• INEUROLOGIA • INORTHOPEDICS • IPSIQUIATRIA

Ciências Biomédicas
• A HANDS-ON APPROACH TO STEM CELLS AND TISSUE CULTURE

• BEING A RESEARCH INNOVATOR • PATHOGENESIS OF NEURODE-

GENERATIVE DISEASESCELL FUNCTIONAL AND PHENOTYPICAL 

ANALYSIS • FUNDAMENTALS IN IMMUNOLOGY AND INFECTION

• FUNDAMENTALS IN GENETICS, DEVELOPMENT AND NEOPLASIA

Estatística e Educação
• BIOSTATISTICS IN HEALTH SCIENCES • METHODS FOR GROUPING 

VARIABLES WITH IBM SPSS STATISTICS • CURRENT DEVELOPMENTS 

IN EMPATHY TEACHING AND RESEARCH IN THE HEALTH PROFES-

SIONS • STANDARDIZED PATIENTS: FROM THEORY TO PRACTICE
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