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Carta ao Tutor  

CEMEFs 2017 

 

Exmo. Tutor de CEMEFs, 

É com enorme prazer que lhe endereçamos esta carta, cujo 
principal objetivo é agradecer a amabilidade de ter aceite 
acompanhar um Estudante de Medicina durante este Estágio 
Clínico e fornecer-lhe as informações necessárias para que o referido 
estágio decorra da melhor forma possível. 

Sem a disponibilidade dos Tutores que aceitaram o nosso pedido, os 
Curtos Estágios Médicos em Férias (CEMEFs) não seriam possíveis, 
pelo que parcas são as palavras para manifestar o nosso profundo 
agradecimento.  

Com este documento, pretendemos dar-lhe a conhecer todo o 
âmbito dos CEMEFs e os seus Objetivos. Pedimos-lhe 
atenciosamente que leia e que, caso tenha qualquer dúvida, por 
favor nos contacte via e-mail (estagios@anem.pt). 

Seguem, então, as informações que consideramos relevantes. 

A ANEM, Associação Nacional de Estudantes de Medicina, é a 
Federação que engloba as Associações/ Núcleos de Estudantes das 
oito Escolas Médicas do país.  

As suas principais Missões são representar ao mais alto nível os 
estudantes de Medicina de todo o país e proporcionar aos mesmos 
um conjunto de atividades, que lhes possibilitem o seu 
enriquecimento a nível pessoal e profissional. Dentro destas 
atividades, destacam-se os CEMEFs, Curtos Estágios Médicos em 
Férias. 
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Os principais objetivos destes estágios são: 

• Possibilitar aos Estudantes de Medicina um contacto com 
outras realidades clínicas, diferentes da do seu quotidiano na 
Escola Médica a que pertencem; 
• Aprofundar conhecimentos clínicos numa área de interesse; 
• Fomentar a relação médico-doente, bem como a relação com 
outros Profissionais de Saúde; 
• Possibilitar o treino de gestos e atos clínicos de relevo; 
• Consciencializar os Estudantes de Medicina para a 
necessidade de refletirem sobre os atos médicos praticados, que 
no futuro serão da sua inteira responsabilidade. 

 

A nossa principal meta este ano é aumentar a qualidade dos 
estágios proporcionados aos estudantes de Medicina.  

É neste sentido – o de trabalhar para um patamar de qualidade 
cada vez mais alto – que levamos a cabo diversas ações, sendo a 
primeira o contacto com Vossa Excelência. Os Tutores são uma peça 
chave no decorrer desta atividade e acreditamos poderem dar um 
contributo fulcral para que a Qualificação Académica seja possível. 

 

Criámos também um LogBook, que o estudante levará consigo. O 
LogBook pretende não só possibilitar uma informação mais 
adequada sobre esta atividade a todos os Tutores que a asseguram, 
mas também fornecer aos Estudantes uma ferramenta de trabalho, 
que lhes possibilite uma maior orientação nos atos praticados. 

Os objetivos do LogBook são: 

• Atuar como um estímulo para os Estudantes, estabelecendo-
lhes metas a serem atingidas durante o seu estágio; 
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• Disponibilizar Folhas de Atos Clínicos aos Tutores, com alguns 
gestos básicos passíveis de serem executados por Estudantes de 
Medicina; 
• Através das mesmas Folhas de Atos Clínicos podem 
possibilitar aos participantes uma maior orientação em relação 
ao que devem executar, para que o seu estágio seja profícuo; 
• Assegurar a presença dos Estudantes durante os 10 dias de 
estágio, através da Folha de Presenças, que deve ser assinada 
diariamente por Vossa Excelência; 
• Criar sentido de responsabilidade nos participantes pela 
opção que tomaram de levar a cabo um CEMEF; 
• Por tudo isto, contribuir para a Qualificação Académica dos 
CEMEFs. 

Assim, vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência que, durante 
as duas semanas em que vai acompanhar o Estudante de Medicina, 
lhe solicite o seu LogBook, e que, com ele procure executar alguns 
dos gestos sugeridos na Folha de Atos Clínicos. Esta não pretende 
ser limitativa, pretende apenas fornecer uma base de partida para 
que os Tutores possam ter uma noção mais concreta do que podem 
esperar de um Estudante de Medicina. 

Solicitamos-lhe ainda que registe as presenças do 
Estudante e que assine a folha de registo das mesmas. 
Acreditamos que, com esta medida, estaremos a contribuir para que 
os participantes assumam o seu CEMEF como uma 
responsabilidade e que, assim, este seja mais vantajoso em termos 
de formação pessoal e profissional. 

Posteriormente, ser-lhe-á enviado por e-mail um pequeno Inquérito 
a ser preenchido por Vossa Excelência no final do estágio. Seria 
muito importante para nós que o preenchesse, já que nos permitiria 
ter um feedback fundamental sobre o decorrer do estágio e a 
postura assumida pelos Estudantes participantes, mas sobretudo 
avaliar o que podemos melhorar no futuro. 

Acreditamos que podemos contar com a colaboração de Vossa 
Excelência. Só assim será possível contribuirmos para a formação 
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dos nossos colegas Estudantes de Medicina e, de certo modo, 
prestar também um serviço à Comunidade, já que os Estudantes de 
hoje serão os Médicos de amanhã. 

Reiterando o nosso profundo agradecimento pela disponibilidade 
de Vossa Excelência, despeço-me com os melhores cumprimentos, 

 

 

Gonçalo Castro  
Diretor de Formação da ANEM 

 


