
o 

Modalidade, Tema, Orientador/Coorientador e Unidade Curricular / Área Disciplinar 

/ Unidade Estrutural associada ao TF do MIM 

Nome do aluno: N.º

Orientador: 

Docente ou Investigador Doutorado da CAML Especialista 

Coorientador (se aplicável): 

Docente ou  
Investigador Doutorado da FMUL Docente não Doutorado da FMUL 

Assistente do CHLN e Afiliados   Investigador doutorado do IMM  
ou  

  de Instituições de Investigação  
          com protocolos de colaboração com a FMUL 

Modalidade do trabalho: 

Trabalho original de investigação básica, de translação ou clínica Revisão sistemática e meta-análise 

Desenvolvimento de novas metodologias ou instrumentos de 
avaliação de análise, de aplicação na clínica ou na investigação clínica 

 
Projetos na área da Educação Médica 

Descrição de casos clínicos individuais ou pequenas séries      Revisão Narrativa 

Unidade Curricular / Área Disciplinar / Unidade Estrutural da FMUL, a que o orientador/Co- 

Orientador está associado: _  

Tema: 

Observação: Em anexo deve constar resumo estruturado que não deverá ultrapassar as 250 palavras, escrito em 
português ou inglês, e que deverá ser constituído por: Introdução / Contextualização; Objetivos / Hipóteses; Breve 
descrição da Metodologia a utilizar; se aplicável, os resultados esperados. 

Assinaturas: 

Coordenador/Regente/Diretor da Unidade 
Curricular/Área Disciplinar/Unidade Estrutural 

Orientador 

Aluno 
Data: 

Aprovação em 

Presidente do Conselho Cientifico 
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