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Ata do Trabalho Final do Mestrado Integrado em Medicina 

No dia do mês de , no ano de pelas horas e minutos, na Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa, teve lugar a prova pública de apreciação do Trabalho Final do Curso de Mestrado 

Integrado em Medicina, apresentada por 

intitulado 

O Júri foi constituído por: 

Presidente: 

Orientador ou Coorientador: 

Vogal: 

Finda a prova o Júri reuniu de imediato para deliberar sobre o resultado final: 

Itens Arguente Orientador ou 
Coorientador 

1 Trabalho publicado ou aceite para publicação em revista internacional indexada 

2 

Trabalho submetido a revista internacional indexada em fase de revisão 
ou 
Trabalho com significativo contributo para a área em questão, com sugestões para 
estudos futuros (deverá ser justificado) 

3 
Tipologia do TF do MIM (Exemplo: caso clínico, estudo observacional, estudo 
clínico ou laboratorial, artigo de revisão). No caso de modalidade de revisão 
narrativa a pontuação máxima será de 1 valor. 

4 
Qualidade e pertinência da discussão dos resultados em articulação com a revisão da 
literatura 

5 
Rigor metodológico (seleção da amostra, escolha da metodologia, definição dos 
objetivos, rigor na apresentação escrita, na análise e na interpretação dos resultados) 

6 Atualidade da pesquisa e qualidade da análise crítica da revisão da literatura 

7 Contextualização e fundamentação adequados ao tema 

8 
Estrutura e organização da apresentação, gestão do tempo, capacidade de 
sistematização e de transmissão da informação/resultados (sequência lógica e 
consistente) 

9 
Capacidade de integração da informação global (questões formuladas pelo Júri, 
resultados obtidos e/ou evidência científica) 

10 Capacidade de argumentação e perspetiva crítica face às questões do Júri 

11 
Qualidade no plano formal: redação, sintaxe e ortografia; apresentação 
Correção da bibliografia 



Classificação Final: 

Arguente: Valores X 70% + Orientador ou Coorientador: Valores X 30% = 

Valores 

Valores (arredondado à unidade) 

Fundamentação: 

Presidente: 

Orientador ou Coorientador: 

Vogal: 

Aluno: 
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