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A UMinho e o National Board of Medical
Examiners abraçaram a missão de
criar o Mestrado em Avaliação Aplicada
à Formação nas Profissões de Saúde
(MAPS) por forma a construir uma
comunidade internacional comprometida
com a aplicação da evidência mais
recente em educação médica para
a implementação de sistemas de
avaliação inovadores, de alta qualidade,
personalizados e interativos.
O MAPS capacita profissionais de saúde
em todo o mundo a aplicar as últimas
inovações em educação médica e

investigação na área da avaliação face
aos novos desafios presentes nas suas
comunidades. Além disso, permite que
os profissionais de saúde elaborem e
implementem um projeto educacional
baseado em avaliação na sua instituição
de origem, causando, assim, um impacto
duradouro nas suas comunidades
académicas.
O MAPS visa, ainda a criação de uma
comunidade de peritos internacionais para
intercâmbio de boas práticas e experiências.
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PARCEIROS

A Escola de Medicina (EMed) da
Universidade do Minho (UM) inaugurou o seu
curso de Medicina em 2001 e desde então
tem liderado a modernização curricular
nacional e internacionalmente. Além da
formação pré-graduada, a EMed assegura
programas de Mestrado e de Doutoramento
em Medicina e em Ciências da Saúde.
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Vagas
Apenas 18 vagas.

Idiomas
Português, Espanhol
e Inglês.

O National Board of Medical Examiners é
o organismo responsável por licenciar a
prática médica em todos os EUA. Por este
motivo têm grande experiência nas práticas
de avaliação tendo sido pioneiros na
aplicação de metodologias hoje utilizadas
globalmente.

www.nbme.org

Inscrições
Inscrições abertas.

Calendário
Início a 21 de fevereiro
de 2022.

Propinas
6500€ propina anual.

VANTAGENS DO MAPS
Capacitação e empoderamento para ser
um agente da mudança no seu contexto
geográfico.

Criação de uma comunidade
prática internacional para a troca de
conhecimentos e expertise.

DURAÇÃO
O programa tem 2 anos e inclui
uma sessão residencial (2
semanas) focada no desenho
e gestão do projeto, seguida
de uma componente de ensino
à distância que permite aos
participantes conjugar o
mestrado com a sua atividade
profissional.

PRAZOS
Preparação antecipada para as futuras
mudanças na educação nas Profissões
da Saúde.

1º período de candidaturas:
até 31 de maio;
2º período de candidaturas:
de 1 de junho a 15 de julho;

Acesso contínuo a uma comunidade
multinacional e a um networking
projetado para o futuro.

3º período de candidaturas:
de 16 de julho a 29 de agosto

DOCUMENTAÇÃO
• Documentos comprovativos
das habilitações académicas;
• Curriculum vitae atualizado
(contendo informação
relativamente a qualificações
académicas, envolvimento
em projetos de investigação,
apresentações em congressos,
autorias em artigos científicos);
• Documento de identificação
civil e fiscal (opcional);
• Outros documentos
considerados relevantes pelo
candidato para a apreciação da
candidatura.

UM PLANO DE ESTUDOS COMPLETO
Unidade Curricular

ECTS

Desenho, implementação, gestão e avaliação do projeto

12

Avaliação em Educação nas Profissões da Saúde

20

Acreditação em Educação nas Profissões de Saúde

18

Desenvolvimento curricular em Educação nas Profissões de Saúde

10

Total 1º Ano

60

Teorias de ensino e aprendizagem nas Profissões de Saúde

15

Metodologias de Investigação nas Profissões de Saúde

15

Dissertação

30

Total 2º Ano

60

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
No final do mestrado, os estudantes serão
capazes de:
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• Conhecer e aplicar a melhor evidência
na avaliação e formação nas profissões
de saúde;
• Desenvolver e implementar projetos
de intervenção alinhados com o contexto
local e as necessidades, focando-se na
transformação das suas realidades;
• Desenvolver trajetórias de aprendizagem
ao longo da vida, para conseguir novas
oportunidades na área da Formação em
Profissões de Saúde, assumindo um papel
de liderança nas suas instituições;
• Se tornar membros ativos da nossa
comunidade, contribuindo para o
desenvolvimento dos novos alunos das
edições seguintes do programa.

Contactos:
international.office@med.uminho.pt

CORPO DOCENTE

John Norcini

M. Brownell Anderson
(Brownie)

Nuno Sousa

Manuel João Costa

Fernando Rodrigues

João Cerqueira

José Miguel Pêgo

Vitor Hugo Pereira

Marco Carvalho Filho
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