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Prefácio 
O SCORA X-Change é um programa de formação intensiva da 

IFMSA para estudantes de Medicina de todo o mundo, focado em 
temas da Área de Saúde Sexual e Reprodutiva. O objetivo do projeto 
é potenciar os conhecimentos na Área enquanto problemática 
global entre os estudantes de Medicina e futuros médicos, assim 
com o possibilitar aos estudantes de diferentes países uma 
oportunidade para troca de ideias e experiências, promover a 
discussão e incentivar à colaboração transnacional. 

Em 2018, a ANEM volta a organizar um SCORA X-Change de 
excelência, para todos os estudantes de Medicina, sendo organizado 
em duas cidades, Lisboa e Porto, de 15 de julho a 3 de agosto. 

 

Descrição e Competências da Comissão 
Organizadora 

1. A Comissão Organizadora do SCORA X-Change 2018, daqui 
em diante designada por CO, será constituída por 4 
elementos, distribuídos pelas seguintes funções: 

a. Coordenador da Comissão Organizadora, cargo 
atribuído ao Diretor de Saúde Sexual e Reprodutiva da 
ANEM, que terá como funções a comunicação com a 
IFMSA, a definição do programa da atividade, o convite 
de oradores e a gestão de tarefas dos restantes 
elementos; 

b. Coordenador da logística de Lisboa, que terá como 
funções o planeamento logístico da atividade em 
Lisboa, incluindo refeições, alojamento e transporte dos 
participantes; 

c. Coordenador da logística do Porto, que terá como 
funções o planeamento logístico da atividade no Porto, 
incluindo refeições, alojamento e transporte dos 
participantes; 

d. Coordenador de Agenda, que será responsável por 
ajudar o coordenador da Comissão Organizadora no 
convite de oradores e na organização do programa 
científico, bem como na gestão do programa social. 
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2. A ANEM compromete-se a patrocinar as despesas de 
alimentação e participação nas atividades, durante uma 
semana, para cada elemento da CO; 

3. Os estudantes que integrem a CO e desempenhem as suas 
funções na totalidade receberão um certificado emitido pela 
IFMSA (International Federation of Medical Students 
Associations). 

 

Critérios de Seleção 
Critérios de Inclusão 

1. O estudante tem de estar matriculado no Mestrado Integrado em 
Medicina no ano letivo 2017/2018; 

2. O estudante tem de ter disponibilidade em, pelo menos, duas das 
três semanas nas quais decorre o SCORA X-Change Portugal 2018. 

 

Critérios de Pontuação 
1. Experiência relevante na organização de atividades (até 5 

pontos); 
2. Texto de motivação (até 10 pontos). 

NOTA: Em relação a este ponto, serão, em todas as suas alíneas, 
consideradas pontuações até à décima entre 0 e o teto máximo 
definido). 
 

Metodologia 
Os estudantes interessados em integrar as CO deverão 

inscrever-se no período para isso destinado, usando o formulário 
disponibilizado para o efeito. 

De forma a avaliar os textos de motivação (ponto 2 dos 
critérios de pontuação), estes serão sujeitos a um processo de 
ocultação. Posteriormente, serão classificados por dois membros da 
Direção da ANEM. A pontuação final resulta da média aritmética das 
classificações atribuídas por estes três elementos avaliadores. 
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Em caso de empate, arredondado à décima, a decisão do 
Coordenador da CO irá prevalecer. 

A revelação de resultados será realizada por e-mail para os 
candidatos, sendo esta concretizada em admitido ou não admitido. 
O elemento admitido deve responder no prazo de sete dias 
consecutivos, sob a possibilidade de a não-resposta ser considerada 
como desistência. 

Todos os elementos não admitidos são considerados como 
suplentes, pela ordem da pontuação conseguida. 

Caso seja solicitado por algum dos elementos candidatos, os 
documentos, que versem a pontuação atribuída, serão tornados 
públicos. Não obstante incorreções de cálculo, a decisão relativa à 
atribuição de pontuação é irrevogável e não passível de recurso. 

 

Desistências 

Na eventualidade de uma desistência, o elemento da 
Comissão Organizadora será substituído por um elemento suplente 
se se considerar o intervalo de tempo até à realização da atividade, 
como viável para a execução dos objetivos propostos. 

 

Timeline 

➢ 21 de fevereiro a 4 de março - Call para elementos da CO; 
➢ 5 de março a 12 de março - Avaliação das respostas ao 

formulário; 
➢ 13 de março - Resultados finais 
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Observações 
Outras situações não contempladas no presente 

regulamento deverão ser discutidas e decididas em Reunião de 
Direção da ANEM. 

Para qualquer esclarecimento adicional, contacte: 
saudereprodutiva@anem.pt. 

 

 
David Gomes 

Diretor de Saúde Sexual e Reprodutiva 
 
 
 
 
 
 

 
 


