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1. Nota Introdutória 
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No âmbito da implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa (SIGQ-FMUL), a Direção da Escola decidiu institucionalizar a realização de relatórios 

anuais dos seus cursos de formação inicial, os quais se traduzem num instrumento de monitorização e 

melhoria contínua (PDCA - Plan, Do, Check, Adjust), principalmente do processo de Ensino e Aprendizagem, 

mas também de outros processos da Escola. 

A produção e divulgação dos relatórios de curso decorre, igualmente, da necessidade e comprometimento da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) quanto à disponibilização pública de informação 

atualizada, imparcial e objetiva sobre os seus cursos junto das partes interessadas. 

Para a elaboração dos relatórios de curso, numa primeira fase exploratória, foi realizada uma pesquisa de boas 

práticas noutras Instituições do Ensino Superior (IES), identificou-se variáveis/indicadores pertinentes, as 

respetivas fontes de dados, principais intervenientes e circuitos de informação dentro da Faculdade. Numa 

fase posterior, procedeu-se ao levantamento de dados e informações junto do Conselho Pedagógico (CP), da 

coordenação do curso e de alguns Serviços e Assessorias da FMUL, nomeadamente da Área Académica. Os 

dados quantitativos recolhidos foram alvo de uma análise estatística descritiva e comparativa com o ano letivo 

anterior, tendo por base a taxa de variação. Foi ainda realizada uma análise reflexiva, pela Coordenadora da 

Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN), com base nas atas de reuniões de conselho de ano realizadas entre 

a coordenação, os coordenadores e regentes das Áreas Disciplinares (ADs) e Unidades Curriculares (UCs) e os 

estudantes das Comissões de Curso (CC). 

O presente Relatório de autoavaliação do curso pré-graduado da LCN, relativo ao ano letivo 2019/2020, 

assenta numa análise fundamentada, suportada por um conjunto de indicadores, e com base na qual são 

identificadas ações de melhoria e recomendações para o futuro. Uma primeira parte do relatório apresenta 

uma caracterização genérica do curso em termos de competências, plano de estudos, indicadores de acesso, 

estudantes inscritos, mobilidade e internacionalização, bem como uma caracterização das abordagens 

pedagógicas. Uma segunda parte reflete uma análise em termos de resultados académicos / desempenho dos 

estudantes e a avaliação destes sobre o curso. Dada a sua relevância, são igualmente analisadas as atividades 

extracurriculares oferecidas pela Escola. Por último, tendo em consideração os vários dados apresentados e 

as respetivas análises, são apresentadas ações de melhoria e recomendações numa lógica de ciclo de melhoria 

contínua e garantida da qualidade. 

Importa referir que no decorrer do encerramento das instituições do ensino superior, devido à pandemia 

causada por COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) e, consequentemente, da necessidade de implementação 

e recurso a programas de ensino à distância, a FMUL ministrou de forma remota o 2.º semestre do ano letivo 

2019/2020, sem prejuízo da comunidade estudantil, através da realização de aulas por videoconferência 

(recorrendo à plataforma Zoom) e da realização da avaliação do ensino através da plataforma QuizOne, um 

sistema de gestão e avaliação digital com uma interface especializada.  
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2. Caracterização Genérica do Curso 
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A LCN é ministrada na FMUL desde 2018 (Despacho n.º 4843/2018. D.R. I Série. 94 (2018-05-16) p. 13790-

13793), tendo sido acreditada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) em 21 de 

abril de 2017, e a sua oferta formativa resulta da ação conjunta de três Escolas da Universidade de Lisboa 

(ULisboa): Faculdade de Medicina (promotora do projeto), Faculdade de Motricidade Humana (FMHUL) e 

Faculdade de Farmácia (FFUL), instituições de referência na área das Ciências da Saúde. Trata-se de um projeto 

único e inovador no âmbito das Ciências da Nutrição em Portugal, onde cada Faculdade contribui com o know-

how específico e especializado nas áreas base de formação académica do Nutricionista. 

Este ciclo de estudos proporciona aos futuros nutricionistas conhecimentos únicos, amparados na experiência 

de muitos anos que a nossa Escola possui e na estreita proximidade institucional com o Centro Hospitalar 

Universitário de Lisboa Norte (CHULN) e com o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM-JLA). 

 

Figura 1 – Caracterização Geral do Curso de LCN 
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O presente capítulo de caracterização do curso LCN contempla diferentes dimensões de análise divididas pelos 

seguintes subcapítulos: 

• 2.1.  Caracterização das Competências: identificação e descrição das principais competências que se 

pretende serem adquiridas pelos estudantes; 

• 2.2. Plano de Estudos e Corpo Docente: distribuição das horas de trabalho, inclusive de contato, e 

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System, por ano letivo e por unidade curricular e 

caracterização do corpo docente da faculdade; 

• 2.3. Dados de Acesso: análise de dados sobre vagas, candidaturas, colocações, matriculados, notas de 

acesso, formas de ingresso e caracterização dos novos alunos; 

• 2.4. Estudantes Inscritos: dados de caracterização dos estudantes inscritos, por ano curricular, 

género, grupo etário e região de proveniência; 

• 2.5. Mobilidade e Internacionalização: dados referentes aos programas de mobilidade (Programa 

Erasmus +; Programa Almeida Garrett; Convénios e Protocolos), parcerias, estudantes e docentes 

estrangeiros. 
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2.1. Caracterização das Competências 

 

Com o curso de LCN pretende-se: 

• Formar licenciados em ciências da nutrição, título académico habilitante para a profissão de 

nutricionista, sendo este o profissional de saúde que dirige a sua ação para a salvaguarda da saúde 

humana através de uma prática profissional cientificamente comprovada, com base em competências 

fundamentais para as várias áreas de atuação;  

• Proporcionar o desenvolvimento das competências necessárias para a proteção e promoção da saúde, 

prevenção, controlo e tratamento da doença, com aplicação dos conhecimentos das ciências naturais 

e exatas, ciências sociais, ciências médicas e da saúde e ciências da nutrição; 

• Proporcionar conhecimentos relacionados com avaliação, diagnóstico, prescrição, intervenção e 

monitorização alimentar e nutricional, bem como planeamento, implementação, gestão, 

comunicação, inovação, segurança e sustentabilidade alimentar e nutricional; 

• Qualificar os estudantes nas áreas da alimentação e nutrição humana, nutrição clínica, nutrição 

comunitária e saúde pública, alimentação coletiva e restauração, desporto, indústria agroalimentar, 

marketing, inovação e desenvolvimento, investigação e ensino. 

 

Os diplomados do Curso de LCN deverão deter as competências necessárias para o acesso à profissão de 

nutricionista, nomeadamente: competências em avaliação; competências de diagnóstico; competências de 

intervenção; competências em monitorização; competências em ética e deontologia; competências em 

comunicação; competências digitais; competências em gestão; competências interpessoais; competências de 

desenvolvimento pessoal; competências de desenvolvimento profissional. 
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2.2. Plano de Estudos e Corpo Docente 

 

O curso de LCN confere o grau de licenciatura e é composto por 4 anos curriculares, tendo uma duração de 8 

semestres e um total de 240 créditos, os quais se distribuem por 48 unidades curriculares repartidas pelas 

seguintes áreas científicas: Ciências da Nutrição (59%), Ciências Médicas e da Saúde (25%), Ciências Naturais 

e Exatas (11%) e Ciências Sociais (5%) (ver quadro 1 e figura 2). 

 

Quadro 1 - Resumo de Plano de Estudos da LCN 

 
Fonte: Plano de Estudos da LCN 

 

No ano letivo 2019/2020 encontravam-se em funcionamento apenas o 1.º e o 2.º anos curriculares, os quais 

não contemplam unidades curriculares opcionais. 

A metodologia de ensino assenta em: 

• Aulas Teóricas – aulas para o plenário dos alunos, interativas de exposição e discussão dos conteúdos 

programáticos, permitindo o despertar da curiosidade e da dúvida como elementos de ensino-

aprendizagem; 

• Teórico-práticas – aulas em que os alunos têm de elaborar soluções para situações problemáticas que 

lhes são colocadas, as quais exigem conhecimentos prévios e implicam a elaboração de raciocínios e 

resolução de problemas com base no conhecimento prévio adquirido;  

• Práticas – exposição clínica e/ou experimentação e/ou formação em exercício para geração de 

conhecimento através de manuseamento e/ou observação direta; 

• Estágio – aquisição de conhecimento e competência sob orientação em contexto real de trabalho da 

prática profissional do nutricionista.  

 

 

 

Ano Curricular Semestre
Unidades 

Curriculares
Tempo de Trabalho Tempo de Contato ECTS

1º semestre 7 840 297,5 30

2º semestre 6 840 309 30

1º semestre 7 840 335 30

2º semestre 7 840 347,5 30

1º semestre 7 840 variável 30

2º semestre 7 840 345 30

1º semestre 6 840 variável 30

2º semestre 1 840 90 30

48 6720 variável 240Total

3º ano

4º ano

1º ano

2º ano
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Figura 2 – Plano de Estudos da LCN 
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Ao nível do Corpo Docente, a FMUL conta com a colaboração de 645 docentes, nomeadamente Professores 

Assistentes ou equiparados (405 docentes) (quadro 2). Tendo em consideração o regime de prestação de 

serviço, a maioria do corpo docente encontra-se a tempo parcial (573 docentes) e, em termos de vínculo por 

tempo determinado (567 docentes) (quadro 3). 

 

Quadro 2 - Corpo Docente da FMUL por Categorias (N.º e ETI's) 

 
Fonte: Área de Recursos Humanos e Vencimentos 

 

Categorias 2020

N.º 27

ETI's 19,3

N.º 42

ETI's 27,25

N.º 171

ETI's 58,85

N.º 405

ETI's 103,55

N.º 645

ETI's 208,95
Total

Professor Catedrático ou equiparado

Professor Associado ou equiparado

Professor Auxiliar ou equiparado

Professor Assistente ou equiparado
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Quadro 3 - Corpo Docente da FMUL segundo o Regime e Vínculo em 2020 

 
Fonte: Área de Recursos Humanos e Vencimentos 

 

 

 

 

O curso da LCN da FMUL distingue-se de cursos similares em alguns aspetos: 

• Ciclo de Estudo em parceria com várias Faculdades - FMUL, FFUL e FMHUL; 

• Reconhecido papel histórico da FMUL na nutrição em Portugal, sendo a FFUL e FMHUL também 

instituições de referência nas áreas das Ciências da Saúde; 

• Plano de estudos adaptado ao referencial de formação académica do nutricionista desenvolvido pela 

Ordem dos Nutricionistas (ON); 

• Envolvimento de Escolas com corpo docente com domínios do conhecimento diferentes, mas 

complementares; 

• Corpo docente multidisciplinar e altamente qualificado nas diferentes áreas do Ciclo de Estudo e nas 

três áreas predominantes de atuação do nutricionista; 

• Possibilidade de intercâmbio de docentes entre as diferentes Escolas; 

• Corpo docente com envolvimento em projetos internacionais; 

• Mestrados/Doutoramentos na área da nutrição na FMUL e nas áreas das Ciências da Saúde nas três 

Escolas; 

• Disponibilidade de recursos laboratoriais de qualidade; 

• Relação institucional com o Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML) (CHULN e iMM-JLA); 

• Relações institucionais com instituições afiliadas da FMUL e com outras entidades através da FFUL e 

FMHUL, que potenciam o processo de ensino-aprendizagem e a mobilidade estudantes/docentes; 

• Escolas com centros de investigação de referência e ligação estreita a centros de investigação de 

referência, iMM-JLA, Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB), Laboratório de Nutrição, CIPER e 

iMed.ULisboa, potenciando a investigação na área da alimentação e nutrição. 

De Carreira Convidado
Dedicação 

Exclusiva

Tempo 

Integral

Tempo 

Parcial

ECDU - tempo 

indeterminado

ECDU - tempo 

determinado 

/art.º - A

Visitante

Catedrático 27 19 8 8 11 8 19 5 3

Associado 42 24 18 12 12 18 24 17 1

Auxiliar 171 29 142 24 5 142 29 140 2

Assistente 405 0 405 0 0 405 0 405 0

Monitor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 645 72 573 44 28 573 72 567 6

Docente livre 241 0 0 0 0 0 0 0 0

Regime de prestação de ServiçoRegime Vínculo

Categorias
Total 

efetivos
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2.3. Dados de Acesso 

 

A LCN tem-se revelado um curso atrativo para os estudantes do secundário, registando no ano letivo 

2019/2020 um elevado número de candidaturas, 215 para 28 vagas (quadro 4) no âmbito do Concurso 

Nacional de Acesso (Regime Geral), e um índice de satisfação da procura de 1,36. A nota mínima de acesso foi 

de 156,3 e a nota média de ingresso 162,9 (quadro 5). É ainda de salientar que, a maioria dos estudantes (27) 

ingressou através do contingente geral (quadro 7). 

Para além do Concurso Nacional de Acesso (Regime Geral), ingressaram 5 estudantes através de Regimes 

Especiais de Acesso, incluindo Concurso Especial de Acesso para Estudantes Estrangeiros (quadros 8). 

No total, incluindo o Regime Geral e os Regimes Especiais, foram colocados 33 estudantes, sendo o índice de 

colocações de 1,18 (quadro 6). 

 

Quadro 4 - Vagas da LCN 

 
Fonte: Área Académica 

 

Quadro 5 - Indicadores do Concurso Nacional de Acesso (Regime Geral) à LCN (1º ano; 1ª vez; 1ª fase) 

 
* Ratio entre o n.º de candidatos em 1.ª opção e n.º de vagas 

Fonte: Área Académica  

2019/2020

Concurso Nacional de Acesso (Regime 

Geral)
28

Concursos Nacional de Acesso (Regimes 

Especiais)
n.a.

Total de Vagas 28

Ano Letivo
Vagas

Vagas 28

Candidaturas 215

Candidatos em 1.ª opção 38

Nota mínima de ingresso 156,3

Nota média de ingresso 162,9

Índice de satisfação na procura * 1,36

Candidaturas/ Vagas 7,68

Ano Letivo 

2019/2020
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Quadro 6 - Indicadores do Concurso Nacional de Acesso na LCN 

 
* Entende-se por colocados o n.º de alunos que ingressaram na LCN, 
tanto pelo regime geral como pelos regimes especiais de acesso  
** Ratio entre o n.º de estudantes colocados e o n.º de vagas 
Fonte: Área Académica 

 

Quadro 7 - Estudantes provenientes do Concurso Nacional de Acesso à LCN segundo Forma de Ingresso 

 
Fonte: Área Académica 

Colocados * 33

Matriculados 57

Índice de colocações ** 1,18

Colocados/Vagas 1,18

Matriculados/Colocados 1,73

Matriculados/Vagas 2,04

Ano Letivo 

2019/2020

Ano Letivo 

2019/2020

Contigente gera l 27

Candidatos  oriundos  da  RA dos  

Açores
0

Candidatos  oriundos  da  RA da  

Madeira
0

Candidatos  emigrantes  portugueses  

e fami l iares  que com eles  res idam
1

Candidatos  mi l i tares  em regime de 

contrato
0

Candidatos  com deficiência  fís ica  ou 

sensoria l
0

Portugueses  bolseiros  no 

estrangeiro e funcionários  públ icos  

em missão oficia l  no estrangeiro

0

Bolseiros  Nacionais  dos  PALOP 2

Missão diplomática  acreditada em 

Portugal
0

Praticantes  desportivos  de Alto 

Rendimento
1

Missão diplomática  portuguesa  no 

estrangeiro
0

Oficia is  das  Forças  Armadas  

portuguesas
0

Natura is  e fi lhos  natura is  de Timor-

Leste
0

31

Forma de Ingresso

Total

Concurso 

Nacional de 

Acesso
[regime geral]

Concurso 

Nacional de 

Acesso
[regimes 

especiais]
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Quadro 8 - Estudantes provenientes de Concursos e Regimes Especiais de Acesso à LCN segundo Forma de Ingresso 

 
Fonte: Área Académica 

 

Os novos alunos da LCN (1.º ano, 1.ª vez, 1.ª fase) são maioritariamente do género feminino (91%) (quadro 9), 

têm menos de 19 anos (91%) (quadro 10) e são provenientes da grande Lisboa (73%) (quadro 11). Quanto à 

origem socioeconómica, os pais têm maioritariamente o ensino secundário ou ensino superior (86%) e estão 

empregados (86%) (quadros 12 e 13). 

 

Quadro 9 – Novos Alunos da LCN (1.º ano, 1.ª vez, 1.ª fase) por Género  

 
Fonte: Área Académica 

 
Quadro 10 – Novos Alunos da LCN (1.º ano, 1.ª vez, 1.ª fase) por Escalão Etário 

 
Fonte: Área Académica 

Ano Letivo 

2019/2020

Concurso Especia l  de Acesso para  

maiores  de 23 anos
0

Concurso Especia l  para  Acesso para  

Estudantes  Internacionais
2

Mudança de par insti tuição/curso 0

Reingresso 0

Total 2

Forma de Ingresso

N %

Masculino 3 9%

Feminino 30 91%

Total 33 100%

Género
Ano Letivo 2019/2020

N %

≤ 19 anos 30 91%

20-24 anos 3 9%

25-29 anos 0 0%

30-34 anos 0 0%

35-39 anos 0 0%

≥ 40 anos 0 0%

Total 33 100%

Ano Letivo 2019/2020
Escalão Etário



 
                       Relatório de Autoavaliação da Licenciatura em Ciências da Nutrição | 2019/2020 

 
 

 
 

 
                                                                                                                  | 18 

 

Quadro 11 - Novos Alunos da LCN (1.º ano, 1.ª vez, 1.ª fase) segundo Região de Proveniência 

 
Fonte: Área Académica 

 

Quadro 12 - Novos Alunos da LCN (1.º ano, 1.ª vez, 1.ª fase) segundo Origem Socioeconómica/Escolaridade dos Pais 

 
Fonte: Área Académica 

 

Quadro 13 - Novos Alunos da LCN (1.º ano, 1.ª vez, 1.ª fase) segundo Origem Socioeconómica/Situação Profissional dos Pais 

 
Fonte: Área Académica 

N %

Norte 0 0%

Centro 2 6%

Lisboa 24 73%

Alentejo 3 9%

Algarve 0 0%

Ilhas 0 0%

Total 29 88%

Países EU 0 0%

PALOP 3 9%

Outros Países não EU 1 3%

Total 4 12%

33 100%

Estrangeiro

Total

Portugal

Ano Letivo 2019/2020
Região de Proveniência

N %

Ensino Superior 28 42%

Ensino Secundário 20 30%

Ensino Básico - 3.º Ciclo 5 8%

Ensino Básico - 2.º Ciclo 5 8%

Ensino Básico - 1.º Ciclo 4 6%

Outros 4 6%

Ano Letivo 2019/2020
Habilitações Literárias

N %

Empregados 57 86%

Desempregados 2 3%

Reformados 4 6%

Outros 3 5%

Ano Letivo 2019/2020
Situação Profissional
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2.4. Estudantes Inscritos 

 

No ano letivo 2019/2020 ainda não se encontravam em funcionamento o 3.º e o 4.º anos curriculares da LCN. 

Assim sendo, estavam inscritos 57 estudantes no 1.º e no 2.º anos curriculares (quadro 14). 

A maioria dos estudantes são do género feminino (91%) (quadro 16), têm menos de 19 anos (84%) (quadro 

17) e são de nacionalidade portuguesa (89%) (quadro 18).  

Todos os estudantes estão a tempo integral (quadro 19) e 19% estão abrangidos por situações específicas, a 

maioria dos quais Bolseiros (82%) (quadro 20). 

 

Quadro 14 - Estudantes da LCN por Ano Curricular 

 
Fonte: Área Académica 

 

Quadro 15 - Estudantes da LCN segundo a Tipologia 

 
Fonte: Área Académica 

 

Quadro 16 - Estudantes da LCN por Género 

 
Fonte: Área Académica 

 

N %

1.º ano 35 61%

2º ano 22 39%

3º ano n.a . n.a .

4º ano n.a . n.a .

Total 57 100%

Ano curricular 
Ano Letivo 2019/2020

Estudantes LCN
Ano Letivo 

2019/2020

Estudantes novos que 

ingressaram no 1.º ano
33

Estudantes novos que 

ingressaram noutros anos
0

Estudantes 2.º ano e repetentes 

1.º ano 
24

Total 57

N %

Masculino 5 9%

Feminino 52 91%

Total 57 100%

Ano Letivo 2019/2020
Género
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Quadro 17 - Estudantes da LCN por Escalão Etário 

 
Fonte: Área Académica 

 

 

 

Quadro 18 - Estudantes da LCN por Nacionalidade 

 
Fonte: Área Académica 

 

 

 

Quadro 19 - Estudantes da LCN segundo o Regime de Frequência 

 
Fonte: Área Académica 

 

 

N %

≤ 19 anos 48 84%

20-24 anos 8 14%

25-29 anos 0 0%

30-34 anos 0 0%

35-39 anos 0 0%

≥ 40 anos 1 2%

Total 57 100%

Ano Letivo 2019/2020
Escalão Etário

N %

51 89%

Países EU 0 0%

PALOP 4 7%

Outros Países não EU 2 4%

Total 6 11%

57 100%

Ano Letivo 

2019/2020

Estrangeiros

Total

Portugal

Nacionalidade

N %

Tempo integral 57 100%

Tempo parcial 0 0%

Regime
Ano Letivo 2019/2020
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Quadro 20 - Estudantes da LCN segundo Situações Específicas/Estatutos 

 
Fonte: Área Académica  

N %

9 82%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

1 9%

1 9%

11 100%

Estudantes com situações específicas e 

estatutos/estudantes inscritos (rácio)

Bolseiros

Trabalhador Estudante

Estudante Bombeiro

Situações específicas
Ano Letivo 2019/2020

Total

19%

Estudante em gozo de Maternidade / 

Paternidade

Estudante Dirigente Associativo

Praticantes desportivos de Alto Rendimento

Alunos com NEE's
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2.5. Mobilidade e Internacionalização 

 

No que respeita à mobilidade académica, dada a situação epidemiológica causada pela pandemia COVID-19, 

todas as modalidades de mobilidade (incoming e outgoing) envolvendo a comunidade FMUL foram canceladas 

em 2020 (despacho 43/2020, 25 de maio). 

Porém, em circunstâncias normais, os estudantes da LCN a partir do 3.º ano curricular têm a possibilidade de 

realizar períodos de estudos e/ou estágios fora da Faculdade, em outras instituições de ensino no país e no 

estrangeiro. Uma vez que, em 2019/2020 só decorreram o 1.º e 2.º anos curriculares, o cancelamento da 

mobilidade académica não teve impacto na LCN. 

A FMUL promove e incentiva a realização destas mobilidades junto dos seus estudantes, convicta dos 

benefícios que tais experiências trazem à sua formação enquanto futuros profissionais de saúde, no plano 

profissional e pessoal. 

Assim, a FMUL dispõe de uma unidade vocacionada para a gestão da mobilidade académica, responsável pela 

organização, coordenação e administração dos vários programas de mobilidade nacional e internacional, 

nomeadamente: 

• Programa Almeida Garrett - Programa de intercâmbio de estudantes universitários nacionais; 

• Programa ERASMUS+ - Programa de ensino e formação da União Europeia, que promove atividades 

de mobilidade para estudantes, pessoal docente e não docente, dentro do espaço europeu; 

• Convénios e Protocolos - Convénios e protocolos da Reitoria da ULisboa com instituições do mundo 

inteiro das mais diferentes áreas, às quais os estudantes da FMUL podem aceder; 

• Contratos individuais: Período de estudo em outras instituições, ao abrigo de contratos individuais, 

desde que a instituição destinatária e a de origem o aprovem. 

No quadro do Programa Erasmus+, a FMUL tem parcerias com 55 instituições, distribuídas por 11 países 

europeus; sendo ainda parceira, através de protocolos de mobilidade, com 4 instituições em 3 países 

diferentes (ver figura 3).  
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Figura 3 – Instituições Parceiras no âmbito da Mobilidade de Estudos (Erasmus+ e Protocolos) 

 
Fonte: Relatório de Atividades 2020 da FMUL 

 

Com o intuito de reforçar as relações de cooperação nacional e internacional, a nossa Escola procura sempre 

fomentar, dinamizar e ampliar a rede de parcerias nas vertentes do ensino, clínica e investigação, havendo 

vários protocolos estabelecidos nesse âmbito, conforme se pode verificar na figura 4. 
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Figura 4 – Protocolos em vigor e novos protocolos em 2020  

 
Fonte: Relatório de Atividades 2020 da FMUL 

 

A internacionalização na LCN está presente de forma residual, quer através de estudantes inscritos 

estrangeiros (11%), quer através de docentes estrangeiros (3%) (quadro 21). 

 

Quadro 21 - Internacionalização da LCN 

 
* Docentes no ano de 2020 (ano civil) 
Fonte: Área Académica  

 

Ano Letivo 

2019/2020

Estudantes estrangeiros 6

Graduados estrangeiros n.a.

Estudantes estrangeiros/Estudantes inscritos 11%

Graduados estrangeiros/Graduados n.a.

Docentes estrangeiros * 18

Docentes estrangeiros/Docentes * 3%
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3. Caracterização das Abordagens Pedagógicas 
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No presente capítulo encontra-se uma descrição sumária das abordagens pedagógicas realizadas no âmbito 

da LCN, informação sobre metodologias de ensino, eventuais alterações e adaptações realizadas ao plano de 

estudos, entre outras, de forma a proporcionar uma formação orientada para o desenvolvimento das 

competências dos estudantes da LCN. 

A tipologia das aulas contempla sobretudo sessões teóricas, teórico-práticas, práticas, orientação tutorial e 

estágio. Esta conjugação permite uma consolidação pedagógica na transmissão de conhecimentos e aptidões 

em conformidade com as necessidades dos estudantes e permite a aplicação de competências adquiridas em 

contexto real da atividade profissional.  

Em cada UC é disponibilizado aos estudantes a Ficha de Unidade Curricular (FUC), onde consta informação 

sobre: ECTS; horas de contacto; corpo docente; objetivos de aprendizagem; conteúdos programáticos; 

metodologia de ensino e avaliação; bibliografia recomendada; outras informações importantes, como 

contatos do secretariado, horário de atendimento. 

A maioria das UCs utilizam o Moodle como ferramenta de e-Iearning, possibilitando a interação permanente 

entre docentes e discentes. O ano letivo 2019/2020 foi marcado pela efetiva descontinuidade da antiga 

plataforma procedendo-se à sua substituição pela nova versão em vigor. Esta é uma plataforma utlizada, 

sobretudo, para disponibilizar materiais pedagógicos nas várias áreas disciplinares, designadamente: 

conteúdos programáticos e respetiva calendarização; metodologia e avaliação da aprendizagem; constituição 

das turmas práticas e/ou teórico-práticas e respetivos docentes; apresentações das aulas; calendário/datas 

de exames; procedimentos relativos à consulta e revisão de prova; avisos sobre modificações/alterações de 

qualquer informação letiva já disponibilizada (alterações de temas, locais/horários de aulas e/ou de 

avaliações). Porém, ainda oferece outras potencialidades igualmente úteis, como: notícias, divulgação direta 

aos alunos de informações e/ou avisos de última hora de assuntos académicos e administrativos; referendo, 

como inscrição do aluno à distância em aulas práticas, seminários e eventos; e avaliação do ensino, como 

inquéritos por questionário à medida de cada unidade curricular. 

Ainda no âmbito pedagógico, é de salientar que a Unidade de Tecnologias de Informação e Multimédia da 

FMUL desempenha um importante papel no apoio à elaboração de ferramentas didáticas específicas para 

vários docentes. 

Outra iniciativa bastante influente na nossa Escola é o Dia da Pedagogia e Educação Médica, mais conhecido 

por BeyonMed, um evento realizado anualmente e organizado pela Associação de Estudantes da Faculdade 

de Medicina de Lisboa (AEFML) e o CP, tratando-se de um momento privilegiado entre docentes, estudantes 

e convidados externos à FMUL onde debatem questões pedagógicas. 

O apoio pedagógico é reforçado com infraestruturas, como bibliotecas, salas de estudo e locais de trabalho 

que atingem mais de 1 710 lugares, sendo mesmo disponibilizados espaços pedagógicos 24h/dia. 

Uma vez que o 2.º semestre foi ministrado à distância, através da realização de aulas por videoconferência 

(via Zoom) e da avaliação do ensino através da plataforma QuizOne, houve assim necessidade de adaptar as 

metodologias de ensino e pedagógicas, de forma a comprometer o mínimo possível a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de competências. 

 

  



 
                       Relatório de Autoavaliação da Licenciatura em Ciências da Nutrição | 2019/2020 

 
 

 
 

 
                                                                                                                  | 27 

4. Análise Global dos Resultados 
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Monitorizar, avaliar e implementar melhorias ao nível dos diferentes ciclos de estudo envolvendo as partes 

interessadas relevantes e assegurando a excelência do ensino, é uma prática comum na FMUL. Neste sentido, 

os docentes e estudantes estão representados em diversos órgãos, comissões e grupos de trabalho, 

designadamente:  

• Conselho Pedagógico 

• Conselho Científico (sem representantes dos estudantes) 

• Coordenação da LCN (sem representantes dos estudantes)  

• Comissões de Curso (sem representantes dos docentes) 

• Comissão de Avaliação Interna (CAI) 

• AEFML (sem representantes dos docentes) 

Em conjunto todos trabalham ativamente para uma eficaz avaliação da oferta formativa; auscultação das 

partes interessadas relevantes no processo de ensino-aprendizagem e avaliação da sua satisfação; 

monitorização e avaliação dos resultados do processo de ensino-aprendizagem; implementação das ações de 

melhoria complementares e inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. Existe, portanto, um papel 

ativo tanto dos docentes como dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo de forma 

significativa para a promoção e garantia de um ensino de excelência na LCN. 

O acompanhamento e a avaliação periódica do ciclo de estudos são realizados através dos resultados 

académicos, ou seja, do desempenho dos estudantes, bem como através dos resultados de inquéritos 

aplicados aos mesmos sobre a qualidade do ensino. Estes são alvo de análise e de debate em reuniões de 

conselho de ano, realizadas no final de cada semestre entre a coordenadora do curso, coordenadores e 

regentes das ADs e UCs e estudantes representantes das CC, onde é efetuada uma apreciação global do 

processo pedagógico do semestre, e onde são apresentadas e discutidas propostas de melhoria, informações 

estas registadas em atas. Perante os resultados académicos dos estudantes e a avaliação destes do ensino são 

identificadas, sempre que se justifique, medidas de apoio ao sucesso escolar. 

Este capítulo contempla assim informação detalhada sobre a avaliação global da LCN no ano letivo 2019/2020, 

nomeadamente: 

• 4.1.  Resultados Académicos: dados de sucesso por ano e unidade curricular; dados de retenção e 

abandono escolar, por ano curricular; 

• 4.2.   Avaliação do Ensino/Aprendizagem: análise dos resultados dos inquéritos aplicados aos 

estudantes sobre o funcionamento das unidades curriculares e desempenho dos docentes; 

• 4.3.  Medidas de Apoio ao Sucesso Escolar: descrição de medidas tomadas para a melhoria dos 

indicadores de sucesso; 

• 4.4. Atividades Extracurriculares: análise das diversas atividades disponíveis para os alunos na área 

da formação e do desenvolvimento de competências transversais fora do âmbito curricular; 

• 4.5. Indicadores de empregabilidade: informação sobre saídas profissionais após a conclusão do ciclo 

de estudos. 
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4.1. Resultados Académicos 

 

A avaliação do desempenho dos alunos acompanha a tipologia das aulas, que por sua vez acompanha os 

objetivos das UCs. Os exames teóricos avaliam a aquisição de conhecimentos e a elaboração de raciocínios 

conducentes a soluções de situações problemáticas. A avaliação prática permite aferir o grau de incorporação 

de competências e aptidões ligadas ao peso no cálculo da nota final da maioria das UCs, em conformidade 

com o ensino moderno praticado na FMUL, centrado no estudante e orientado não só para o "saber saber", 

mas também para o "saber fazer", "saber comunicar" e "saber aprender". Os resultados dos momentos de 

avaliação são monitorizados e aferidos em relação aos objetivos das UCs. 

Os exames de escolha múltipla são alvo de correção por leitura ótica, permitindo que os alunos, pouco tempo 

após o exame, tenham acesso, através de uma mensagem de correio eletrónico, não apenas à imagem 

digitalizada da sua folha de resposta, mas também a um ficheiro Excel com a classificação obtida e registo das 

perguntas certas e erradas. Para os docentes permite ainda a produção de relatórios de “Análise Estrutural de 

Exames”, com os resultados dos exames e ainda com os seguintes indicadores: índice de dificuldade e índice 

de discriminação de cada questão; coeficiente de fiabilidade, índice de dificuldade e índice de discriminação 

do exame. 

No geral, no ano letivo 2019/2020 a LCN apresenta taxas de avaliação, de sucesso e de aprovação elevadas e 

com uma ligeira evolução positiva comparando com ano letivo anterior (quadros 22). 

 

Quadro 22 - Indicadores de Sucesso Global no Núcleo Curricular Obrigatório da LCN 

 
Fonte: Área Académica 
¹ Por Inscrições entende-se o somatório de todos os estudantes inscritos numa UC/módulo 
² Por Taxa de Avaliação entende-se o rácio entre o total de estudantes avaliados e o total de estudantes inscritos nas UCs/módulos desse ano curricular  
³ Por Taxa de Sucesso entende-se o rácio entre o total de estudantes aprovados e o total de estudantes inscritos nas UCs/módulos desse ano curricular  
⁴ Por Taxa de Aprovação entende-se o rácio entre o total de estudantes aprovados e o total de estudantes avaliados nas UCs/módulos desse ano 
curricular 
 

 

 

 

 

Inscrições¹
Taxa de 

Avaliação²

Taxa de 

Sucesso³

Taxa de 

Aprovação⁴
Inscrições¹

Taxa de 

Avaliação²

Taxa de 

Sucesso³

Taxa de 

Aprovação⁴
Inscrições¹

Taxa de 

Avaliação²

Taxa de 

Sucesso³

Taxa de 

Aprovação⁴

1º ano 437 90% 80% 89% 339 92% 87% 94% 29% -3% -8% -6%

2º ano 305 97% 96% 99% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

3º ano n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

4º ano n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Total 742 94% 88% 94% 339 92% 87% 94% 119% 1% 1% 0%

Ano Curricular

Ano Letivo 2019/2020 Ano Letivo 2018/2019 Taxa de Variação
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1.º Ano – Núcleo Obrigatório 

No geral, no ano letivo 2019/2020 registou-se um aumento das inscrições (29%) e das avaliações (26%) nas 

várias UC’s. As aprovações e a média da classificação também aumentaram (18% e 6%, respetivamente). No 

entanto, houve exceções em algumas UC’s, registando-se uma redução das aprovações em Genética, 

Alimentação e Nutrição Humana e uma ligeira redução da média de classificação em Genética, Biologia 

Molecular e Celular, Anatomia (quadro 23). 

No 1.º ano houve um ligeiro decréscimo da taxa de avaliação (3%), da taxa de aprovação (6%) e da taxa de 

sucesso (8%) (quadro 22). 

 

 

Quadro 23 - Indicadores de Sucesso no 1.º Ano da LCN por Unidade Curricular | Núcleo Curricular Obrigatório 

 
¹ Por Inscrições entende-se o somatório de todos os estudantes inscritos numa UC/módulo 

² Por Avaliações entende-se o somatório de todos os estudantes avaliados numa UC/módulo 

³ Por Aprovações entende-se o somatório de todos os estudantes aprovados numa UC/módulo 

Fonte: Área Académica 

 

 

 

 

2.º Ano – Núcleo Obrigatório 

Dado que o 2.º ano curricular da LCN não se encontrava a ser lecionado no ano letivo 2018/2019, 

impossibilitando assim qualquer comparação, apenas é possível aferir que em 2019/2020 as taxas de avaliação 

e aprovação estão muito próximas dos 100%, o que se traduz num elevado sucesso escolar (quadro 24). 

 

 

Núcleo Curricular

Unidade Curricular Inscrições¹ Avaliações² Aprovações³
Média 

Classificação
Inscrições¹ Avaliações² Aprovações³

Média 

Classificação
Inscrições¹ Avaliações² Aprovações³

Média 

Classificação

Al imentação e Nutrição Humana 32 25 22 15,45 25 24 23 14,61 28% 4% -4% 6%

Anatomia 33 33 29 15,66 26 25 23 16,04 27% 32% 26% -2%

Bioestatís tica  I 36 36 29 16,69 29 27 24 14,92 24% 33% 21% 12%

Biologia  Molecular e Celular 33 28 27 14,63 26 24 23 15,22 27% 17% 17% -4%

Bioquímica 33 26 24 16,17 25 22 21 14,81 32% 18% 14% 9%

Fis iologia 33 30 28 14,82 25 23 23 12,09 32% 30% 22% 23%

Genética 30 26 22 12,86 25 24 24 13,75 20% 8% -8% -6%

Histologia 39 26 23 13,09 24 21 14 12,86 63% 24% 64% 2%

Microbiologia 35 35 26 14,23 25 22 20 12,65 40% 59% 30% 12%

Ps icologia 32 27 26 16,31 25 23 23 15,22 28% 17% 13% 7%

Química  dos  Al imentos 34 34 30 13,6 28 26 25 12,36 21% 31% 20% 10%

Saúde Públ ica 33 33 29 14,45 28 26 26 13,54 18% 27% 12% 7%

Sociologia  e His tória  de Al imentação 34 34 34 17,21 28 26 26 15,65 21% 31% 31% 10%

TOTAL 437 393 349 15,01 339 313 295 14,13 29% 26% 18% 6%

Aval iação Nutricional 22 21 21 16,38 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Bioquímica  Cl ínica 22 22 22 15,27 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Contaminantes  Al imentares 21 21 21 14,19 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Epidemiologia  Nutricional 22 21 21 15,43 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Farmacologia 21 20 20 13,95 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Fis iologia  do exercício 21 21 21 13,29 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Gastrotecnia 22 22 22 14,59 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Imunologia 22 21 19 14,58 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Legis lação e Normal ização Al imentar 22 21 21 15,57 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Modificação Comportamental  em Saúde 22 21 21 17,48 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Nutrição no Ciclo de Vida 22 21 21 14,71 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Patologia  I 23 22 21 13,86 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Patologia  II 22 22 22 16,73 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Toxicologia  dos  Al imentos 21 21 21 16,43 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

TOTAL 305 297 294 15,18 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

742 690 643 15,09 339 313 295 14,13 119% 120% 118% 7%

1º ano

2º ano

Taxa de VariaçãoAno Letivo 2018/2019Ano Letivo 2019/2020

Total (Avaliação Global)

Ano 

Curricular
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Quadro 24 - Indicadores de Sucesso no 2.º Ano da LCN por Unidade Curricular | Núcleo Curricular Obrigatório 

 

 
¹ Por Inscrições entende-se o somatório de todos os estudantes inscritos numa UC/módulo 
² Por Avaliações entende-se o somatório de todos os estudantes avaliados numa UC/módulo 
³ Por Aprovações entende-se o somatório de todos os estudantes aprovados numa UC/módulo 
Fonte: Área Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo Curricular

Unidade Curricular Inscrições¹ Avaliações² Aprovações³
Média 

Classificação
Inscrições¹ Avaliações² Aprovações³

Média 

Classificação
Inscrições¹ Avaliações² Aprovações³

Média 

Classificação

Al imentação e Nutrição Humana 32 25 22 15,45 25 24 23 14,61 28% 4% -4% 6%

Anatomia 33 33 29 15,66 26 25 23 16,04 27% 32% 26% -2%

Bioestatís tica  I 36 36 29 16,69 29 27 24 14,92 24% 33% 21% 12%

Biologia  Molecular e Celular 33 28 27 14,63 26 24 23 15,22 27% 17% 17% -4%

Bioquímica 33 26 24 16,17 25 22 21 14,81 32% 18% 14% 9%

Fis iologia 33 30 28 14,82 25 23 23 12,09 32% 30% 22% 23%

Genética 30 26 22 12,86 25 24 24 13,75 20% 8% -8% -6%

Histologia 39 26 23 13,09 24 21 14 12,86 63% 24% 64% 2%

Microbiologia 35 35 26 14,23 25 22 20 12,65 40% 59% 30% 12%

Ps icologia 32 27 26 16,31 25 23 23 15,22 28% 17% 13% 7%

Química  dos  Al imentos 34 34 30 13,6 28 26 25 12,36 21% 31% 20% 10%

Saúde Públ ica 33 33 29 14,45 28 26 26 13,54 18% 27% 12% 7%

Sociologia  e His tória  de Al imentação 34 34 34 17,21 28 26 26 15,65 21% 31% 31% 10%

TOTAL 437 393 349 15,01 339 313 295 14,13 29% 26% 18% 6%

Aval iação Nutricional 22 21 21 16,38 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Bioquímica  Cl ínica 22 22 22 15,27 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Contaminantes  Al imentares 21 21 21 14,19 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Epidemiologia  Nutricional 22 21 21 15,43 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Farmacologia 21 20 20 13,95 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Fis iologia  do exercício 21 21 21 13,29 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Gastrotecnia 22 22 22 14,59 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Imunologia 22 21 19 14,58 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Legis lação e Normal ização Al imentar 22 21 21 15,57 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Modificação Comportamental  em Saúde 22 21 21 17,48 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Nutrição no Ciclo de Vida 22 21 21 14,71 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Patologia  I 23 22 21 13,86 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Patologia  II 22 22 22 16,73 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Toxicologia  dos  Al imentos 21 21 21 16,43 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

TOTAL 305 297 294 15,18 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

742 690 643 15,09 339 313 295 14,13 119% 120% 118% 7%

1º ano

2º ano

Taxa de VariaçãoAno Letivo 2018/2019Ano Letivo 2019/2020

Total (Avaliação Global)

Ano 

Curricular

Núcleo Curricular

Unidade Curricular Inscrições¹ Avaliações² Aprovações³
Média 

Classificação
Inscrições¹ Avaliações² Aprovações³

Média 

Classificação
Inscrições¹ Avaliações² Aprovações³

Média 

Classificação

Al imentação e Nutrição Humana 32 25 22 15,45 25 24 23 14,61 28% 4% -4% 6%

Anatomia 33 33 29 15,66 26 25 23 16,04 27% 32% 26% -2%

Bioestatís tica  I 36 36 29 16,69 29 27 24 14,92 24% 33% 21% 12%

Biologia  Molecular e Celular 33 28 27 14,63 26 24 23 15,22 27% 17% 17% -4%

Bioquímica 33 26 24 16,17 25 22 21 14,81 32% 18% 14% 9%

Fis iologia 33 30 28 14,82 25 23 23 12,09 32% 30% 22% 23%

Genética 30 26 22 12,86 25 24 24 13,75 20% 8% -8% -6%

Histologia 39 26 23 13,09 24 21 14 12,86 63% 24% 64% 2%

Microbiologia 35 35 26 14,23 25 22 20 12,65 40% 59% 30% 12%

Ps icologia 32 27 26 16,31 25 23 23 15,22 28% 17% 13% 7%

Química  dos  Al imentos 34 34 30 13,6 28 26 25 12,36 21% 31% 20% 10%

Saúde Públ ica 33 33 29 14,45 28 26 26 13,54 18% 27% 12% 7%

Sociologia  e His tória  de Al imentação 34 34 34 17,21 28 26 26 15,65 21% 31% 31% 10%

TOTAL 437 393 349 15,01 339 313 295 14,13 29% 26% 18% 6%

Aval iação Nutricional 22 21 21 16,38 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Bioquímica  Cl ínica 22 22 22 15,27 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Contaminantes  Al imentares 21 21 21 14,19 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Epidemiologia  Nutricional 22 21 21 15,43 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Farmacologia 21 20 20 13,95 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Fis iologia  do exercício 21 21 21 13,29 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Gastrotecnia 22 22 22 14,59 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Imunologia 22 21 19 14,58 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Legis lação e Normal ização Al imentar 22 21 21 15,57 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Modificação Comportamental  em Saúde 22 21 21 17,48 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Nutrição no Ciclo de Vida 22 21 21 14,71 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Patologia  I 23 22 21 13,86 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Patologia  II 22 22 22 16,73 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

Toxicologia  dos  Al imentos 21 21 21 16,43 n.a. n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . n.a .

TOTAL 305 297 294 15,18 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

742 690 643 15,09 339 313 295 14,13 119% 120% 118% 7%

1º ano

2º ano

Taxa de VariaçãoAno Letivo 2018/2019Ano Letivo 2019/2020

Total (Avaliação Global)

Ano 

Curricular
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Retenções e Abandono Escolar na LCN 

 

No ano letivo 2019/2020 a taxa de retenção na LCN foi de 7% e a taxa de abandono de 17%. Foi no 1.º ano 

que se registou apenas 2 retenções, ao contrário dos abandonos, registando-se apenas no 1º ano (5) (quadros 

25 e 26). 

 

Quadro 25 - Retenções* na LCN 

 
Fonte: Área Académica 
* Retenções – n.º de estudantes que ficam retidos no ano curricular em que 
estão inscritos, não transitando assim para o ano curricular seguinte. 
Taxa de Retenções = (Total de Retenções / Total de Estudantes Inscritos) x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Curricular
Ano Letivo 

2019/2020 

Ano Letivo 

2018/2019

Taxa de 

Variação

1.º ano 2 0 100%

2.º ano 0 n.a. n.a .

3.º ano n.a. n.a . n.a .

4.º ano n.a. n.a . n.a .

Total 2 0 100%

Taxa de 

retenção
7% n.a. n.a.
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Quadro 26 - Abandono* Escolar na LCN 

 
 Fonte: Área Académica 
* Abandono Escolar - n.º de estudantes desistentes (não efetivaram a sua 
inscrição) e ao n.º de estudantes anulados (inscreveram-se e posteriormente 
solicitaram a anulação da sua inscrição). 
Taxa de abandonos = (Total de abandonos / Total de Estudantes Inscritos) x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Curricular
Ano Letivo 

2019/2020

Ano Letivo 

2018/2019

Taxa de 

Variação

1.º ano 5 0 100%

2.º ano 0 n.a. n.a.

3.º ano n.a. n.a. n.a.

4.º ano n.a. n.a. n.a.

Total 5 0 100%

Taxa de 

abandono
17% n.a. n.a.
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4.2. Avaliação do Ensino/Aprendizagem 

 

A análise da avaliação do ensino/aprendizagem é baseada nos relatórios de avaliação do ensino, os quais 

apresentam o nível de satisfação dos estudantes sobre o ensino e a qualidade pedagógica nos diferentes anos 

e unidades curriculares da LCN, bem como na análise das atas das reuniões de coordenação de ano. As 

reuniões de avaliação do processo ensino-aprendizagem entre coordenação, regentes e comissões de curso 

toraram-se numa medida efetiva para definição conjunto de aspetos a melhorar e identificação de medidas 

de melhoria a serem implantadas nos anos seguintes . 

Os relatórios de avaliação do ensino incidem sobre os resultados dos inquéritos por questionário aplicados 

aos estudantes via online, que avaliam: a organização da UC; aquisição e/ou desenvolvimento de 

competências; método de avaliação (adequação); método de avaliação (equidade); avaliação dos docentes. 

Os dados explorados nos relatórios compreendem uma análise estatística univariada; os resultados reportam-

se meramente à amostra e não ao universo da FMUL; e a análise de dados tem como suporte o programa 

estatístico de interpretação de dados SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Para cada indicador 

(questão) são tidos em conta os seguintes dados: (N) Número de alunos que respondeu a essa questão / 

frequências; (ME) Mediana e (MO) Moda. No entanto, optou-se por considerar a Moda, por ser o valor que 

representa o conjunto de valores de observações que é mais vezes observado ou, por outras palavras, o valor 

efetivo com maior frequência absoluta. 

Relativamente ao ano letivo de 2019/2020, período em análise, importa referir que existe a particularidade 

de o método de ensino ter sido diferente nos dois semestres, pois no 1.º semestre o ensino realizou-se 

presencialmente e, no 2.º semestre, devido à pandemia por COVID-19, o ensino teve de ser ministrado de 

forma remota, essencialmente por videoconferência. O inquérito foi assim adaptado e os indicadores de 

avaliação do ensino diferem, bem como a respetiva escala. 

O nível de concordância aplicado a cada questão dos inquéritos tem as seguintes legendas: 

• Inquérito do 1.º semestre de 2019/2020 e 1.º e 2.º semestres de 2018/2019 

 

• Inquérito 2.º semestre de 2019/2020 

 

 

 

As atas das reuniões de coordenação de ano foram alvo de uma análise reflexiva por parte da coordenadora 

do curso, com o intuito de identificar pontos fortes e fracos de cada unidade curricular, bem como as propostas 

de ações de melhoria. 

 

1- Discordo 

Totalmente
2 3 4 5 6 7 8

9- Concordo 

Totalmente

1- Discordo 

Totalmente

2- Discordo 

em parte

3- Nem 

concordo 

nem 

discordo

4- Concordo 

em parte

5- Concordo 

totalmente
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Resumo da Análise dos Resultados dos Inquéritos  

De um modo geral, os estudantes de LCN têm uma opinião positiva sobre o curso no ano letivo 2019/2020 e 

sobre as várias UCs ao nível das várias dimensões de análise, apresentando a grande maioria dos indicadores 

uma Mo superior a 5. 

 

1.º ano 

No ano letivo 2019/2020, é de salientar que, a opinião dos estudantes melhorou relativamente às UCs de 

Saúde Pública e Fisiologia, as quais apresentaram uma apreciação menos favorável no ano letivo transato, 

sobretudo no que diz respeito à clarificação dos objetivos/estruturação do programa, à adequação da 

bibliogafia e materiais de apoio ao ensino, e ao desenvolvimento e compressão dos temas lecionados. Foram 

exceção as UCs de Genética, Histologia e Psicologia, tendo qualquer uma das UCs uma opinião bastante 

positiva por parte dos estudantes em ambos os anos curriculares.  

 

2.º ano 

Os estudantes avaliaram positivamente (Mo geralmente superior a 7) a maioria das UCs. No entanto, em 

algumas UC’s, como Fisiologia do Exercício, Contaminantes Alimentares e Gastrotecnia, os estudantes 

apontam alguns problemas específicos, nomeadamente relacionados com as aulas por videoconferência, dado 

que consideram que as mesmas não substituíram de forma competente as aulas práticas (Ps), essencialmente. 

Também o método de avaliação foi considerado pouco adequado. Importa ainda referir que a UC de Fisiologia 

do Exercício, é a que apresenta uma apreciação mais desfavorável ao nível de alguns indicadores em análise, 

bem como Gastrotecnia. 
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Análise Reflexiva com base nas Atas das reuniões de Coordenação de Ano 

Análise Reflexiva Global 

[Coordenadora do Curso: Prof.ª Doutora Catarina de Sousa Guerreiro] 

 

  

Propostas de Ações de Melhoria

Pontos Fortes Pontos Fracos

 Taxas de avaliação e aprovação elevadas 

(aproximadamente >80%); 

 Estudantes com média elevada do ensino secundário; 

 Número importante de estudantes em que LCN foi 1ª 

e 2ª opção; 

 Avaliação ensino aprendizagem com nota 5 (moda) na 

grande maioria das UC; 

 Corpo docente muito bem avaliado pelos discentes; 

 Criação de comissões de curso/ano académico; 

 Nomeação de estudante de cada comissão de curso 

por UC como porta-voz de comunicação com o 

regente para articulação direta estudante/docente ao 

longo do semestre; 

 Reuniões periódicas da coordenação de curso; 

 Reuniões semestrais corpo docente no início dos 

semestres. 

 

 Taxas de abandono 1º ano (7%); 

 Dificuldade articulação calendários diferentes 

unidades orgânicas; 

 Falta de apoio bibliográfico de áreas do conhecimento 

específicas; 

 Aulas que decorrem em simultâneo com ciclos de 

estudos de grau superior; 

 O facto de as aulas práticas serem lecionadas por 

vários docentes conduziu, segundo os estudantes, a 

avaliações diferentes; 

 Devido à pandemia o processo de avaliação foi 

dificultado; 

 Devido à pandemia as aulas práticas ficaram 

condicionadas; 

 Constrangimentos relativamente à disponibilização 

dos conteúdos de apoio na plataforma de E-Learning; 

 Necessidade de criação de um encadeamento no que 

respeita aos conteúdos lecionados em diferentes 

unidades curriculares da área da nutrição. 

 Diferenciação dos conteúdos programáticos das UCS que são transversais aos cursos de LCN e MIM; 

 Tentativa de inclusão de referências às CN em UCs em que essa ligação não seja tão evidente; 

 Apoio secretariado específico para estas UCs e envio e reforço do envio calendário académico no início de cada 

semestre; 

 Foi solicitado às diferentes regências a indicação de recursos bibliográficos que possam ser úteis para o processo 

pedagógico; 

 Participação frequente da equipa da biblioteca na LCN para que possam ser aproveitados os maiores recursos 

digitais disponíveis; 

 Foram articuladas aulas TP específicas para o curso de LCN de forma a que fossem transmitidas bases 

fundamentais da disciplina simultaneamente às aulas conjuntas com mestrado; 

 Uniformização pela regência de critérios de avaliação e exigência; 

 Adoção de estratégias pedagógicas alternativas como vídeos, role play, tutorias, etc.; 

 Contacto mais estreito e frequente da coordenação e regentes de outras UO, para transmissão de informação 

determinante ao bom funcionamento da UC; 

 Reunião conjunta com regências e docentes da área científica das ciências da nutrição para averiguar 

encadeamento/sobreposição/sequência de conteúdos. 
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4.3. Medidas de Apoio ao Sucesso Escolar 

 

Como medidas de melhoria do processo Ensino/Aprendizagem, de sucesso escolar e de integração dos 

estudantes são de salientar: 

• Organização de iniciativas de acolhimento aos estudantes para garantir a integração profícua no 

ambiente académico e social, através de um acompanhamento psicopedagógico, minorando possíveis 

dificuldades de adaptação decorrentes da transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior 

(Mentoring); 

• Promoção da dinâmica de ensino-aprendizagem entre pares – peer-teaching, com o objetivo de 

complementar os conteúdos lecionados nas várias disciplinas do curso e promover o espírito crítico e 

reflexão sobre as ferramentas pedagógicas, num ambiente didático e informal (Solvin’it); 

• Formação dos alunos-monitores através de workshops de iniciação pedagógica, permitindo um 

primeiro contacto com temas e conceitos da pedagogia e oferecendo-lhes uma valiosa orientação e 

preparação para a experiência de aluno-monitor, a integrar, posteriormente, a sua participação nos 

monitores Solvin’ It (WIP); 

• Aplicação de inquéritos aos estudantes para obter a sua opinião sobre a qualidade do 

ensino/aprendizagem; 

• Realização de reuniões periódicas entre estudantes e coordenadores do curso /docentes para 

discussão da avaliação do ensino/aprendizagem, identificação de ações de melhoria e implementação 

de medidas; 

• Organização de ações de formação pedagógica aos docentes (DEM). 
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4.4. Atividades Extracurriculares 

 

A aposta na formação e no desenvolvimento de competências dos estudantes não é apenas exercida no 

âmbito curricular, pelo que a Faculdade oferece um conjunto de atividades extracurriculares¸ como iniciativas 

no âmbito da investigação e inovação, de apoio à comunidade estudantil e organização de eventos (quadros 

27, 28 e 29). 

 

 
 

Quadro 27 - Projetos e Iniciativas no âmbito da Investigação e Inovação para Estudantes e Graduados no ano letivo 2019/2020 

 
Fonte: Gabinete de Apoio à Investigação; Gabinete de Apoio aos Órgãos de Governo; Gabinete de Inovação e Empreendedorismo; Gabinete de 
Relações Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores N.º

Sessões n.d.

Participantes 10

Projetos 34

Alunos 34

Workshops 6

N.º de Participantes 51

Descrição do Projeto

Os Workshops Tools for Innovation in Health, para estudantes, pré e 
pós graduados da FMUL e da ULisboa, têm o objetivo de capacitar os 
interessados com técnicas e ferramentas que lhes permitam criar 
projetos inovadores nas suas áreas de atuação.

O Summer School - Projeto Sintra Cresce Saudável , é uma iniciativa 
realizada no âmbito do Projeto Sintra Cresce Saudável, a qual 
acolhe um grupo de estudantes com o objetivo de desenvolver as 
suas competências no âmbito da investigação e escrita científica.

O Programa “Educação pela Ciência” visa estimular a prática da 
investigação científica pelos alunos da pré-graduação e contempla 
as Bolsas CHULN/FMUL, financiadas pelo CHULN,  permitindo que 
participem diretamente no delineamento e execução de projetos de 
investigação laboratorial ou clínica, sob orientação de um tutor.

Os ”Cursos de Apoio à Investigação" visam colmatar algumas das 
dificuldades sentidas pelos estudantes da pré e pós-graduação e 
pelos médicos internos e fornecer-lhes conhecimentos e 

ferramentas úteis para o desenvolvimento dos seus trabalhos 
académicos e científicos.

Participantes 410
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Quadro 28 - Projetos do Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE) no ano letivo 2019/2020 

 
Fonte: Gabinete de Apoio ao Estudante 

Descrição do Projeto Indicadores N.º

Estudantes  em acompanhamento 58

Consultas  de Aval iação 36

Consultas  de Acompanhamento 172

Total  consultas 208

Mentores  364

Mentorandos  374

Workshops   de soft ski l l s  rea l i zados 4

Participants  nos  Workshops 84

Outros  Workshops 2

Participants  em outros  Workshops 26

Mentores  72

Mentorandos  62

Workshops 3

Participantes  nos  Workshops 33

Participantes  nas  Job Ta lks 67

Áreas  envolvidas 6

Tutores 12

Monitores 36

Participantes 1438

Sessões  27

Workshops  Teóricos 4

Participantes  em Workshops  Teóricos 74

Workshops  Práticos 4

Participantes  em Workshops  Práticos 7

Inscri tos   (Embaixadores) 70

Formações n/d

Escolas  envolvidas n/d

Participantes  (a lunos  escolas ) n/d

Workshops de Iniciação Pedagógica (WIP): em colaboração com a 

AEFML, os WIP são uma mais-valia como complemento à formação 
dos alunos monitores, permitindo-lhes um primeiro contacto com 
temas e conceitos da pedagogia e oferece-lhes uma valiosa 

orientação e preparação para a experiência aluno-monitor.

Embaixador Mentoring: projeto desenvolvido em parceria com o 
Projeto Boomerang da AEFML, onde os estudantes da FMUL, através 

de um contacto direto e informal, dinamizam sessões direcionadas 
para os estudantes do Ensino Secundário e do Ensino Básico, sobre 

o seu futuro académico e profissional e sobre as suas curiosidades 
na área da Saúde.

Espaço S: uma iniciativa conjunta da FMUL e da AEFML, com o 

objetivo de prestar apoio psicológico aos estudantes e conta com 
o apoio do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do HSM-CHULN.

Mentoring: projeto que visa a integração profícua dos novos 

estudantes no ambiente académico e social da FMUL, através de 
um acompanhamento psicopedagógico feito por pares, que 
procura minorar possíveis dificuldades de adaptação decorrentes 

da transição do ensino secundário para o superior.

Mentoring 2.0: projeto de acompanhamento dos estudantes por 
profissionais de saúde através de um apoio personalizado onde se 

podem esclarecer dúvidas de carácter académico e profissional. 
Um espaço de partilha de experiências, de troca de ideias e de 

desenvolvimento de novas aptidões e competências.

Solvin'It: trata-se de um projeto de peer-teaching, desenvolvido 
em parceria com a AEFML, e criado com o objetivo de 
complementar conteúdos lecionados em várias disciplinas, onde 

os participantes têm a possibilidade de aprender num ambiente 
informal.
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Quadro 29 - Eventos direcionados aos estudantes no ano letivo 2019/2020 

 

Fonte: Gabinete de Relações Públicas 

 

 

  

Eventos Descrição N.º

Dia  da  Faculdade
[16 de setembro]

Dia  da  receção aos  novos  a lunos  da  FMUL e onde são também 

prestadas  as  devidas  homenagens  aos  Professores  que se 

jubi laram, aos  novos  Professores  Catedráticos , Associados , 

Auxi l iares  e Agregados , aos  novos  Doutorados , aos  novos  

Professores  e ao Pessoal  Técnico-Adminis trativo com 25 anos  

de Serviço, e a inda aos  ex-a lunos  que completaram 50 anos  

de l icenciatura. São, igualmente, atribuídos  os  Diplomas  de 

Méri to e os  Prémios  FMUL-CGD de Excelência .

400

Bem-vindos  à  FMUL 
[16 a 20 de setembro]

Acolhimento aos  novos  a lunos  do 1º ano que se junta  à  

habitual  Cerimónia  do Dia  da  Faculdade e que cons is te num 

programa de apresentação da  FMUL e de boas-vindas .

n.d.

Alunos  Erasmus  - Welcome Meeting
[20 de setembro]

Sessão de acolhimento dos  a lunos  Erasmus  que chegam à  

FMUL para  frequentar o ano letivo em curso.
n.d.

Dia  da  Investigação
[11 de dezembro]

Evento anual  destinado aos  estudantes  da  pré e pós-

graduação e a  jovens  médicos , tendo como principa l  objectivo 

dar a  conhecer os  trabalhos  de investigação rea l izados  pelos  

estudantes  no âmbito do Programa "Educação pela  Ciência" | 

Bolsas  CHULN/FMUL (organização do GAPIC e AEFML).

100

Beyond Med - Congresso em 

Educação Médica  da  FMUL
[23 de outubro]

Encontro anual  sobre Educação Médica  que junta  docentes , 

investigadores , cl ínicos  e estudantes  (da  FMUL e de outras  

faculdades  do país ) com o objetivo de promover a  reflexão 

sobre a  rea l idade do Ens ino nas  escolas  médicas  

portuguesas  (Organizado pelo Conselho Pedagógico, em 

parceria  com o DEM e a  AEFML).

400

Workshops  Tools  for Innovation in 

Health
[18 a 25 de fevereiro]

Workshops  destinados  a  estudantes , investigadores , 

docentes  e outros  colaboradores  das  mais  diversas  áreas ,com 

o objetivo de capaci tar os  formandos  com técnicas  e 

ferramentas  para  criarem projetos  inovadores , desde a  ideia  

inicia l  até à  concretização do projecto fina l  (Organização do 

GIE).

n.d.

Job Ta lks  (Projeto Mentoring)
[26 e 27 de fevereiro e 5 de dezembro]

Iniciativa  que proporciona aos  estudantes  a  oportunidade de 

ass is ti rem a  um conjunto de palestras  sobre di ferentes  

percursos  profiss ionais  e de participarem em workshops  que 

oferecem ferramentas  importantes  para  os  desafios  que 

enfretarão no seu futuro profiss ional  (organização do GAE).

n.d.

FMUL Ta lks

Sessões , em formato webinar com o intui to de abordar 

diversos  temas , através  de uma ta lk proferida  por um 

docente, investigador ou médico do CAML nessa  área, 

susci tando perguntas  e contra-argumentações  com o intui to 

de enriquecer o conteúdo exposto e estimular novas  l inhas  

de pensamento.

n.d.

Dia  do Candidato
[maio | online]

Campanha promovida nas  redes  socia is  com o intui to de dar a  

conhecer a  FMUL aos  estudantes  do ens ino secundário.
n.d.
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4.5. Empregabilidade 

 

A FMUL promove iniciativas com o intuito de fomentar a integração dos seus futuros diplomados em Ciências 

da Nutrição. 

O Gabinete de Apoio ao Estudante, através do projeto Mentoring 2.0, realiza diversas ações de interação e 

discussão entre estudantes dos anos curriculares mais avançados do curso e profissionais da área, 

possibilitando um apoio personalizado, esclarecimento de dúvidas e fornecimento de instrumentos de 

preparação sobre temas essenciais ao desenvolvimento de uma carreira profissional, sempre numa perspetiva 

de futuro. A AEFML também organiza seminários regulares de dois dias sobre saídas profissionais, apoiados 

pela FMUL. 

Dado que a LCN começou a ser lecionada na FMUL apenas a partir de 2018, ainda não foram formados 

graduados, pelo que ainda não existem dados disponíveis sobre a empregabilidade. No entanto, os futuros 

diplomados em Ciências da Nutrição da FMUL deverão estar qualificados para exercer nas áreas de 

alimentação e nutrição humana, nutrição clínica, nutrição comunitária e saúde pública, alimentação coletiva 

e restauração, desporto, indústria agroalimentar, investigação e ensino. 
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5. Considerações Finais e Ações de Melhoria 
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Com base na caracterização das abordagens pedagógicas e dos resultados obtidos, segue-se uma reflexão e 

análise crítica e global do ano letivo 2019/2020 da LCN, bem como a identificação de ações de melhoria a 

implementar. 

 

Balanço do Ano Letivo 2019/2020 

Da análise aos vários dados retratados ao longo do relatório é possível retiras as seguintes conclusões: 

• A LCN tem-se revelado um curso atrativo para os estudantes do secundário, registando no ano letivo 

2019/2020 uma elevada procura; 

• O sucesso escolar na LCN teve uma evolução positiva, registando-se um aumento, na maioria das UC’s, 

das inscrições (29%) e das avaliações (26%), bem com das aprovações (18%) e da média de 

classificação (6%); 

• O 1.º ano evidenciou uma redução das aprovações em Genética, Alimentação e Nutrição Humana e 

uma ligeira redução da média de classificação em Genética, Biologia Molecular e Celular, Anatomia; 

• No 2.º ano as taxas de avaliação e aprovação foram muito próximas dos 100%, revelando um elevado 

sucesso escolar. No geral, registou-se um ligeiro decréscimo na taxa de avaliação (3%), na taxa de 

sucesso (8%) e na taxa de aprovação (6%);  

• No ano letivo 2019/2020 a taxa de retenção na LCN foi de 2% e a taxa de abandono foi de 17%, ambos 

com registo apenas no 1º ano; 

• Os estudantes de LCN têm uma opinião positiva sobre o curso e sobre as várias UCs. A opinião dos 

estudantes do 1.º ano melhorou relativamente a Fisiologia e Saúde Pública, mantendo-se igualmente 

positiva nas restantes UCs. Por sua vez, no 2.º ano, Fisiologia do Exercício e Gastrotecnia apresentam 

uma apreciação menos favorável. Os estudantes apontam ainda alguns problemas relacionados com 

as aulas por videoconferência nas seguintes UCs: 1.º ano - Genética, Histologia, Psicologia; 2.º ano - 

Contaminantes Alimentares e Gastrotecnia; 

• O balanço é bastante positivo na LCN, tanto no 1.º ano como no 2.º ano, sendo de destacar a 

organização, metodologia e articulação entre aulas Ts e TPs. Os aspetos menos favoráveis são: 

diversidade de docentes e diferenciação na lecionação; o curso envolver 3 Unidades Orgânicas que 

provoca algumas dificuldades de gestão e articulação, sobretudo de aulas e horários; a falta de 

adequação no método de aulas por videoconferência no que respeita às aulas Ps;  

• Como medidas de apoio ao sucesso escolar são de salientar as iniciativas de complemento à formação 

dos conteúdos lecionados em várias disciplinas e as ações de formação pedagógica aos docentes; 

• A mobilidade académica (incoming e outgoing) foi cancelada em 2020 dada a situação epidemiológica 

causada pela pandemia COVID-19, porém, em circunstâncias normais, os estudantes da LCN têm a 

possibilidade de realizar períodos de estudos e/ou estágios fora da Faculdade a partir do 3.º ano 

curricular, através de vários programas de mobilidade nacional e internacional. Uma vez que, em 

2019/2020 só decorreram o 1.º e 2.º anos curriculares, o cancelamento da mobilidade académica não 

teve impacto na LCN; 
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• Os estudantes de LCN têm à sua disposição um conjunto de atividades extracurriculares de 

investigação e inovação, de apoio à comunidade e vários eventos; 

• Apesar da impossibilidade de analisar a empregabilidade, devido ao facto de ainda não haver 

diplomados, são de destacar as iniciativas com o intuito de fomentar a integração dos futuros 

diplomados em Ciências da Nutrição; 

 

Recomendações e Propostas de Melhoria 

Perante o balanço do ano letivo 2019/2020 propõe-se as seguintes ações de melhoria a implementar no 

futuro: 

• Melhoria dos conteúdos programáticos das UCs que são transversais aos cursos de LCN e MIM, 

focando especificamente no interesse dos estudantes de Ciências da Nutrição, diferenciando o seu 

conhecimento em domínios mais específicos da alimentação e nutrição; 

• Inclusão de referências às CN em UCs em que essa ligação não seja tão evidente; 

• Apoio de secretariado específico para as UCs da responsabilidade das instituições parceiras e reforço 

do envio do calendário académico e informações complementares no início de cada semestre; 

• Indicação pelas diferentes regências de recursos bibliográficos que possam ser úteis para o processo 

pedagógico ao longo do semestre e articulação com os momentos de avaliação; 

• Participação frequente da equipa da biblioteca na LCN para que possam ser aproveitados os maiores 

recursos digitais disponíveis; 

• Nas aulas das UCs conjuntas com MIM, articulação das aulas TP com conteúdos específicos para LCN 

para que sejam transmitidas bases fundamentais da disciplina; 

• Uniformização pela regência de critérios de avaliação e exigência; 

• Fornecer informação aos estudantes dos momentos de avaliação das UCs e respetivos critérios de 

avaliações; 

• Adoção de estratégias pedagógicas alternativas como vídeos, role play, tutorias, etc.; 

• Estabelecimento de contacto mais estreito e frequente da coordenação e regentes de outras UO, para 

transmissão de informação determinante ao bom funcionamento da UC; 

• Organização de reunião conjunta com regências e docentes da área científica das ciências da nutrição 

para averiguar encadeamento/sobreposição/sequência de conteúdos. 
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Lista de Acrónimos 
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SIGLA Designação

A3ES Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

AEFML Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa 

CAI Comissão de Avaliação Interna 

CAML Centro Académico de Medicina de Lisboa 

CC Comissões de Curso 

CHULN Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte 

CMS Ciências Médicas e da Saúde

CN Ciências da Nutrição 

CNE Ciências Naturais e Exatas

COVID-19 Coronavirus Disease 2019

CP Conselho Pedagógico 

CS Ciências Sociais

DEM Depertamento de Educação Médica

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System

FFUL Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

FMHUL Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa

FMUL Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

GAE Gabinete de Apoio ao Estudante

I&D Instituições de investigação

IES Instituições do Ensino Superior 

iMed.Ulisboa Instituto de Investigação do Medicamento da Universidade de Lisboa

iMM-JLA Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes 

ISAMB Instituto de Saúde Ambiental 

LCN Licenciatura em Ciências da Nutrição 

ME Mediana

MO Moda

NEE’s Necessidades Educativas Especiais

ON Ordem dos Nutricionistas 

PDCA  Plan, Do, Check, Adjust

Ps Práticas

SIGQ-FMUL Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

TPs Teórico-práticas

Ts Teóricas

Ucs Unidades Curriculares

Ulisboa Universidade de Lisboa

WIP Workshops de Iniciação Pedagógica
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