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Critério 
Pontuações 

Parcela Teto 

Percurso 
Académico 

Ano Curricular 

1º ano 3 

2º ano 6 

3º ano 9 

4º ano 12 

5º ano 15 

6º ano 18 

Critérios de Seriação 2016 

Intercâmbios Científicos 
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*Apenas atribuível uma vez  
 

 

Critério 
Pontuação 

Parcela Teto  

Atividades direcionadas 
à população estudantil 

Representação estudantil 
durante o Mestrado  

Integrado em Medicina 

DAE/Núcleo 5 

5 MAG, Conselho Fiscal, Conselho 
Pedagógico 

2 

Comissões de Curso* 1 

Organização de 
atividades estudantis 

Congresso médico e/ou 
científico desde o ingresso no 

ensino superior 

1 3 

7 

2 5 

≥3 7 

Outras atividades associativas 
no âmbitos Médico e/ou 

Científico,  Humanitário e de 
Saúde Pública  

1 2 

2 3 

≥3 4 
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Critério 
Pontuação  

Parcela Teto  

Contact Person 

Participação na 
organização dos 

intercâmbios, até dois 
mandatos anteriores 

Receção dos Incomings à 
chegada 

1 viagem 1 

2 
≥ 2 

viagens 
2 

Apresentação dos Incomings ao instituto 
de investigação 

1 

Participação nos 
Programas Sociais 

1 atividade 1 

5 2 atividades 3 

≥3 atividades 5 

Organização de 
Programas Sociais 

 

1 atividade 3 

7 

1 fim de semana 5 

2 fins de semana 7 

CouchExchange 

1 noite 2 

2 noites ou mais 4 
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Critério 
Pontuação  

Parcela Parcela 

Investigação 
Científica       

Participação num projeto 
de investigação biomédica 

Curta duração 
5 dias ≤ 15 dias   3 

5 

14 

> 15 dias ≤ 3 meses 5 

Longa duração 

>3 meses ≤ 6 meses 8 

14 > 6 meses ≤ 9 meses 12 

> 9 meses 14 

Participação em algum 
Congresso médico e/ou 

científico 

1 5 

9 2 7 

≥3  9 

Participação na elaboração 
de algum póster ou artigo 

de índole médico-científico, 
fora do seu plano curricular 

1 6 

12 2 10 

≥3 12 

Apresentação de algum 
trabalho de investigação em 

algum Congresso Médico 
e/ou Científico, fora do seu 

plano curricular 

1 8 

12 2 10 

≥3 12 

Publicação de algum trabalho de investigação numa revista de âmbito 
científico indexada à Medline  (outras plataformas podem ser 

consideradas)  
14 
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Critério 
Pontuação  

Parcela Parcela 

Intervenção na 
Sociedade 

Participação n programa 
de voluntariado 

específico 

1 dia 0.4 

4 
 

5 dias ≤ 15 dias 2 

> 15 dias 4 

Formação 
Específica  

Participação num Pre-Exchange Training (PET) 5 

15 

Participação num Workshop de índole médico-científica 3 

Participação numa tertúlia/palestra de índole médico-científica 2 

Monitor de um qualquer departamento na faculdade, no âmbito do 
curso de Mestrado Integrado em Medicina 

2 

Conhecimentos 
Linguísticos 

Língua nativa do país pretendido  25 

Exame de Inglês 50 
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Critério Pontuação  

Penalização 

Participação prévia no Research Exchange -10 

Desistência não justificada de Research Exchange prévio -25 
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Critérios de Seriação 2016 

1. Os critérios de seleção adotados para o ano letivo 2016-2017 (season 2017-2018)  foram aprovados a  4 de abril de 2016.  

 

2. A metodologia de seriação do Programa de Intercâmbios é constituída por 7 critérios, cotados numa escala de 0 a 200 pontos. 

 

2.1) Componente Curricular ( 18 pontos) 

A cotação será realizada da seguinte forma:  

a)   3 Pontos: Estudantes do 1º ano curricular  

b)   6 Pontos: Estudantes do 2º ano curricular 

c)   9 Pontos: Estudantes do 3º ano curricular (1º ano do ciclo de estudos da UAlg);  

d) 12 Pontos: Estudantes do 4º ano curricular (2º ano do ciclo de estudos  da Ualg) 

e) 15 Pontos: Estudantes 5º ano curricular ( 3º ano do ciclo de estudos da Ualg); 

f) 18 Pontos: Estudantes do 6º ano curricular (4º ano do ciclo de estudos da Ualg). 

 

2.2) Atividades direcionadas à população estudantil ( 12 pontos) 

 

2.2.1)  Para obter a pontuação relativa ao nível de língua do país, o aluno terá a obrigação de apresentar um comprovativo. 

 

2.2.2) Esta componente apresenta 2 critérios de avaliação: 
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2.2.2.1)  Representação estudantil durante o Mestrado Integrado (5pontos) : 

 

2.2.2.1.1) Deverá ter cumprido pelo menos metade do mandato como: 

a) Dirigente Associativo referente à AE/Núcleo ou ANEM/PorMSIC  - 5 pontos  

b) Membro da mesa da assembleia geral, conselho fiscal ou conselho pedagógico - 2 pontos  

c) Membro da comissão de curso (atribuível apenas uma vez)  - 1 ponto 

 

2.2.2.2) Pertenceu à comissão organizadora mediante apresentação de certificado da comissão organizadora 

(7pontos): 

2.2.2.2.1) A mesma atividade não poderá ser cotada duas vezes. 

2.2.2.2.2) As comissões organizadoras consideradas são as de: 

a. Congresso ou jornadas  Médico-científico  desde o ingresso no ensino superior  

- 1 congresso/jornada – 3 pontos;  

- 2 congressos/jornadas – 5 pontos;  

-  ≥ 3 congressos/jornadas  – 7 pontos.  

b. Atividade associativa no âmbito Médico-cientifico, Saúde Pública, Humanitário : 

- 1 atividade – 2 pontos;  

- 2 atividades –  3 pontos;  

- ≥ 3 atividades – 4 pontos.  
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2.3) Contact Person (15 pontos) 

2.3.1)  A atribuição destes pontos  é da responsabilidade do LORE da própria AE/Núcleo Local.  

2.3.2) Caso o aluno tenha sido Contact Person noutra AE/Núcleo, este deverá ser portador de um certificado do Coordenador 

Local onde exerceu estas funções, devendo o respetivo documento discriminar quais os critérios pontuados. 

     2.3.2.1) A ocorrência desta situação está dependente da disponibilidade da AE/Núcleo.  

2.3.3) Os pontos de Contact Person obtidos num mandato de AE/Núcleo só poderão ser utilizados para a realização de um 

Intercâmbio. 

2.3.4) Os pontos de Contact Person de diferentes mandatos de AE/Núcleo não são cumulativos. 

2.3.5) A cotação será realizada da seguinte forma:  

2.3.5.1) Receção dos Incomings à chegada 

a) Uma viagem - 1 ponto 

b) Duas ou mais viagens em momentos diferentes - 2 pontos  

2.3.5.2) Apresentação de alunos Incoming ao serviço hospitalar  

                   Independentemente do nº de alunos – 1 ponto  

2.3.6.3)      Participação do Programa Social 

a) 1 atividade – 1 pontos;  

b) 2 atividades – 3 pontos;  

c) ≥ 3 atividades – 5 pontos.  

2.3.6.4)  Organização de atividades:  

a) 1 atividade – 3 pontos;  

b) 2 atividades – 5 pontos;  
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c) ≥ 3 atividades – 7 pontos.  

 

2.3.6.5) Participação no CouchExchange 

a) 1 noite -  2 pontos 

b) 2 ou mais noites - 4 pontos  

A organização e participação no CouchExchange não deverá ultrapassar a pontuação de 7 pontos 

 

2.4) Investigação científica (61 pontos)       

2.4.1) Para obter a pontuação relativa a investigação científica, o aluno tem a obrigação de apresentar uma declaração assinada 

pelo tutor. 

2.4.2)  Esta componente apresenta 6 critérios de avaliação: 

2.4.2.1) Caso o aluno tenha participado num projeto de investigação biomédica: 

2.4.2.1.1)  Curta duração  (5 pontos)  

a)  De 5 a 15 dias – 3 pontos 

Inclui: Curto estágios científicos em férias (CECEFs) 

b)  Mais do que 15 dias – 5pontos 

2.4.2.1.2)  Longa duração (14 pontos) 

a) Duração de 3 a  6 meses –8 pontos  

b) Duração de 6 a 9 meses -  12 pontos 

c) Duração maior 9 meses - 14  pontos 
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2.4.2.2) Caso o aluno tenha participado em algum Congresso/Jornadas Médico e/ou  Científico (9 pontos) : 

a)  1 congresso/jornada – 5 pontos;  

b)  2 congressos/ jornadas – 7 pontos;  

c) ≥ 3 congressos/jornadas  – 9 pontos.  

2.4.2.3)  Caso o aluno tenha participado na elaboração de algum póster ou artigo de índole médico-

científica, fora do seu plano curricular (12 pontos) : 

a) 1 póster/artigo - 6 pontos; 

b) 2 pósters/artigos - 10 pontos; 

c) 3 ou mais pósters/artigo - 12 pontos. 

2.4.2.4)  Caso o aluno tenha apresentado algum trabalho de investigação em algum Congresso Médico e/ou 

Científico,  fora do seu plano curricular (12 pontos) 

a) 1 apresentação – 8 pontos;  

b) 2 apresentações – 10 pontos;  

c)  ≥ 3 apresentações – 12 pontos.  

 

2.4.2.5)  Caso o aluno tenha publicado algum trabalho de investigação numa revista de âmbito científico indexada à 

Medline . Poderá ser outra plataforma a ser considerada após análise do DCI da ANEM/PorMSIC - 14 pontos  

2.5) Intervenção na Sociedade (4 pontos)  

2.5.1) Programa de voluntariado até 3 anos antes do ingresso no Mestrado Integrado em Medicina 

2.5.2)  Para obter a pontuação relativa a intervenção na sociedade, o aluno tem a obrigação de apresentar um comprovativo. 
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2.5.3) Os voluntariados considerados incluem: Formação na área do voluntariado, voluntariado hospitalar, assistência a 

idosos/crianças, rastreios e recolha alimentar. 

Qualquer atividade externa às discriminadas deve ser alvo de análise do DCI da ANEM/PorMSIC. 

2.5.4) Não são aceites voluntariados incluídos no plano curricular.  

2.5.5)  São considerados três categorias de voluntariado possíveis com pontuações distintas, cada atividade será inserida numa 

categoria consoante a sua duração: 

a) Com duração de até 1 dia - 0,4 pontos  

Atividades com duração de 1 a 5 dias, os pontos são considerados por cada dia. 

b) Com duração de 5 a 15 dias – 2 pontos 

Atividade com duração superior a uma semana ( 5 dias úteis) , no contexto de promoção de saúde e:  

 - Que ocorra diariamente e de forma intensiva durante o período da mesma  

- Que se mantenha ao longo do tempo, que envolva responsabilidade do estudante, que se insira num 

projeto do qual o estudante faça parte e que envolva continuidade no sentido de existir evolução do projeto, objetivos e metas a 

alcançar a longo prazo. 

Inclui:  Voluntariado nacional em férias 

c) Com duração maior do que 15 dias – 4 pontos 

Atividade com duração superior a 15 dias, no contexto de promoção de saúde e:  

 - Que ocorra diariamente e de forma intensiva durante o período da mesma  

- Que se mantenha ao longo do tempo, que envolva responsabilidade do estudante, que se insira num 

projeto do qual o estudante faça parte e que envolva continuidade no sentido de existir evolução do projeto, objetivos e metas a 

alcançar a longo prazo. 
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2.6)  Formação Específica (15 pontos)  

2.6.1). Só serão aceites os documentos adquiridos após a entrada no curso de Medicina.  

2.6.2) Este critério poderá ir até 12 pontos 

2.6.3) Este critério subdivide-se em 4 componentes: 

a) Participação no Pre-Exchange Training – 5 pontos 

b) Participação em algum Workshop de índole médico-científica – 3 pontos 

c) Participação em alguma tertúlia/palestra de índole médico-científica – 2 pontos 

Inclui a participação na atividade: Educação para Todos  

d)  Monitor de um qualquer departamento na faculdade, no âmbito do curso de Mestrado Integrado em Medicina -  

2 pontos  

 

2.7)  Conhecimentos Linguísticos  (75 pontos) 

2.7.1)  Esta componente apresenta 2 critérios de avaliação:  

a) Avaliação da Língua Oficial do Programa (Inglês)  

i. O exame é da inteira responsabilidade da ANEM, sendo elaborado por pessoa/instituição devidamente 

identificada e credenciada.  

ii. Este exame realiza-se a nível nacional, simultaneamente, em todas as AEs/Núcleos.  

iii. O exame de Inglês será realizado em data a determinar.  

iv. Aos estudantes cuja ausência seja devidamente justificada e aceite pelo Departamento de Ciência e 

Investigação será atribuída a mediana das classificações. 
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b) Conhecimento da Língua Nativa do país pretendido – 25 pontos.  

i. Para obter a pontuação relativa ao nível de língua do país, o aluno tem a obrigação de apresentar um 

comprovativo de obtenção de nível de língua.  

ii. Este será cotado de acordo com a tabela de critérios.  

iii. Para este efeito, a componente linguística integrada na componente curricular do ensino básico e secundário, 

não é valorizada. 

 

Ver exemplo no anexo I. 

 

3. Penalização 

3.1) Se já participou anteriormente num Programa de Intercâmbios científicos, é estabelecida uma pontuação negativa  de - 10 

pontos 

3.2) Caso o aluno tenha desistido será atribuído uma pontuação negativa de  – 25  pontos. 

 

 

Larissa Lanzaro de Souza Martins 

Coordenadora  do Departamento de Ciência e Investigação 
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Anexo I 

 

Língua Nativa do País Pretendido 
 

 


