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A COPSI (Comissão Organizadora para Programas Sociais de 

Intercâmbios), será uma CO externa da ANEM 2017 que irá 

garantir toda a programação e logística dos Programas 

Sociais Nacionais para estudantes de intercâmbio ao abrigo 

do programa da IFMSA. Estes programas consistem em 

quatro fins-de-semana de atividades em Lisboa e no Porto, 

ao longo dos meses de Julho e Agosto de 2017. 

A COPSI será constituída por um estudante por fim-de-

semana de PSN sendo que um mesmo estudante pode 

candidatar-se à organização múltiplos PSN; 

O estudante que integre a COPSI e desempenhe as suas 

funções na totalidade será bonificado com pontos para a 

seriação de Intercâmbios Clínicos e de Intercâmbios 

Científicos.  

 

Critérios de Seleção para elementos da COPSI 

Critérios de inclusão: 

1) O estudante tem de estar matriculado no Mestrado 

Integrado em Medicina; 

2) Ter total disponibilidade para colaborar localmente no fim-

de-semana que se propõe organizar; 
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3) O estudante candidato não pode deter atualmente o cargo 

de NEO/NORE ou LEO/LORE. 

 

Critérios de bonificação e respetiva pontuação: 

1) Já ter sido Contact Person - 2 pontos 

2) Participações anteriores no PSN 

a) 1 participação - 5 pontos 

b) 2 participações - 8 pontos 

c) 3 ou mais participações - 10 pontos 

3) Texto de motivação - até 10 pontos 

a) Experiência relevante na organização de 

atividades - máx. 4 pontos 

b) Razões que motivam à inscrição na COPSI - 

máx. 4 pontos 

c) Sugestões para o PSN - máx. 2 pontos 

 

Timeline  

25 fevereiro - 5 março - Call para elementos da COPSI; 

6 março - 8 março - Avaliação das respostas ao formulário e 

discussão com GTs acerca dos elementos inscritos e distribuição 

nos PSN; 

9 de março  Publicação dos resultados. 
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Diretora de Intercâmbios Clínicos 
 
 
 

 
 

Eduardo Oliveira 
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