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ORGANIZAÇÃO DO KIT DE SOBREVIVÊNCIA 

O presente documento encontra-se organizado segundo um código de cores. A cor amarela destina-

se a conteúdos mais específicos para o Mestrado Integrado em Medicina (MIM), a cor verde destina-

se à Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN) e a cor azul para todo os alunos da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL). 

A adaptação à cidade, à faculdade e ao novo ambiente repleto de desafios e novidades vai muito 

além dos materiais de estudo. Como tal, neste Kit poderás também encontrar algumas informações 

que serão não só bastante úteis na tua integração, como promotoras do teu sucesso académico na 

FMUL. 

Esperamos que este Kit te ajude a sobreviver ao teu primeiro semestre na faculdade!  

 
Esta secção do documento fará uma breve apresentação de alguns dos locais que irás frequentar 
quase todos os dias. 

Bares e Serviços 

● Grupo Alfredo Jesus (3º Piso – 2º Piso Hospital ou Sala de Alunos – Piso 01); 

● Toxinas (Piso 01 - Hospital); 

● Bar do Edifício Egas Moniz (Piso -1 do EEM); 

● Cantina dos Médicos (Piso 2 do Hospital). 

● Papelaria Menina Antónia (Piso 01 Hospital) 

● Secção Editorial (Piso 01 Hospital) 

● Área Académica e Tesouraria (Piso 01 - Hospital)  

○ Segunda, quarta e sexta: 10h-13h 

○ Terça e quinta: 10h-13h e 14h-16h 
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MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA 

O presente documento visa a apresentação dos vários materiais de estudo disponíveis, até à data, 
para cada uma das disciplinas a serem lecionadas ao longo do teu 1.º semestre. Neste sentido, para 
que te guies em função dos teus objetivos, tempo e empenho que queiras dedicar a cada disciplina, 
apresentamos-te 3 alternativas de níveis de dedicação às disciplinas: 

 

Todas as fontes de estudo contempladas no Kit encontram-se atualizadas. Não obstante, poderão 
surgir novas sebentas ou materiais de estudo não incluídos no mesmo. Este documento tem uma 
função meramente orientadora, nunca devendo ser tomado como restritivo ou limitativo ao teu 
estudo, face às constantes atualizações. 

Neste Kit não estão contidas todas as sugestões de bibliografia recomendada pelas diversas Áreas 
Disciplinares, daí que também não se pretenda que este se sobreponha ou substitua qualquer 
recomendação dada pelas mesmas.  

Módulos e Troncos 

Antes de mais, é importante que percebas como se processa a organização das disciplinas na nossa 
faculdade. As várias disciplinas encontram-se organizadas/ agrupadas em módulos ou troncos, cujo 
objetivo primordial passa pela integração das várias áreas do saber da Medicina. Cada área disciplinar 
constituinte, apresenta uma componente prática e/ou teórico-prática, sujeita a uma avaliação 
individual, sendo a componente teórica avaliada como um todo, isto é, num único exame, onde todas 
as áreas disciplinares do módulo são contempladas. Salvo raras exceções, nas quais os exames 
teóricos são próprios para cada área disciplinar.  
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LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

Como já deves ter constatado a Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN) resulta da ação conjunta 
de três faculdades da Universidade de Lisboa: A Faculdade de Medicina (promotora do projeto), a 
Faculdade de Motricidade Humana e a Faculdade de Farmácia, todas elas 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 irá contribuir com o know-how específico e especializado 
nas áreas base de formação académica do Nutricionista. 

Tendo por base o Referencial para a formação académica do nutricionista em Portugal, da Ordem 
dos Nutricionistas, e por forma a ser compatível com a formação académica na Europa, o plano de 
estudos apresenta 240 ECTS, com duração de 4 anos e 8 semestres académicos, sendo o último 
semestre destinado exclusivamente à realização de estágio na área específica das Ciências da 
Nutrição. 

A LCN está organizada por Unidades Curriculares (UC) isoladas, e toda a informação letiva relativa a 
cada UC estará na Ficha de Unidade Curricular (FUC) que te vai ser apresentada no primeiro dia de 
aulas. Na FUC estarão indicados os objetivos, os resultados a atingir, as metodologias de ensino, os 
conteúdos programáticos, critérios e ponderações da avaliação da unidade curricular, bem como o 
corpo docente e bibliografia. 

Uma vez que é o primeiro ano de LCN não conseguimos dar feedback relativamente a sebentas. No 
entanto, podes consultar na tabela seguinte a Bibliografia Recomendada para cada cadeira. 

Bibliografia Recomendada 

Anatomia 

Bibliografia Básica 

• Human Anatomy”, McKinley M, O`Loughlin V., Harris R., Pennefather-O´Brien E. Ed. McGraw-
Hill, 2017 (5 th Ed.). 

Bibliografia Complementar 

• “Atlas of Human Anatomy”, F.H. Netter, Ed. Elsevier, 2014 (6th Ed). 
• “Acland`s DVD Atlas of Human Anatomy", Robert D. Acland, Lippincott Williams & Wilkins, 

2010. 
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ÚLTIMOS CONSELHOS 

Para além do supracitado, deixamos como ressalva a importância dos materiais disponibilizados na 
plataforma Moodle, como: Powerpoints, fichas de trabalho e guiões das disciplinas (que contêm os 
conteúdos programáticos abordados tanto nas aulas teóricas, como nas aulas práticas; horários de 
assistentes;  métodos de avaliação mais pormenorizados, entre outras informações, que poderão  
esclarecer grande parte das tuas dúvidas relativamente à área disciplinar em questão).  

Face à constante atualização de informação e materiais para a qual já te alertámos, deverás sempre 
confrontar todos os elementos de estudo referidos anteriormente, pois alguns poderão estar 
desatualizados e não ir ao encontro dos objetivos do novo ano letivo que se avizinha. 

Balcão de Atendimento do Projeto Mentoring 

Caso tenhas alguma dúvida adicional, nós como teus colegas e CO-Ment, estamos aqui para te 
ajudar. Nunca hesites em contactar-nos! Para tal podes fazê-lo de duas formas: 

Presencialmente, através do Balcão de Atendimento do Projeto Mentoring (em horário a consultar 
nos sites da AEFML e FMUL) na sala 71 do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, 
resultado da parceria da AEFML com a FMUL. 

Por telefone, durante os horários de atendimento (217 999 423). 

Via e-mail através dos endereços: mentoringfmul@medicina.ulisboa.pt / mentoring@aefml.pt 

E podes ainda encontrar-nos na nossa página do Facebook ou no nosso Grupo Fechado, onde terás 
acesso aos pormenores mais recentes das atividades do Mentoring!  Segue-nos também no 
Instagram para não te passar nada ao lado! 

Para esclarecimentos de dúvidas mais particulares, terás sempre o teu mentor que, com base na sua 
experiência pessoal, te acompanhará e te dará a conhecer a FMUL, uma instituição de que muito nos 
orgulhamos de pertencer e da qual serás parte fundamental. Poderás contar com a CO-Ment para 
qualquer coisa que precises! Estamos cá para ti! 

Em conclusão, deixamos-te os votos de um excelente ano letivo em que atinjas todos os objetivos 
a que te propões, nesta grande nova etapa que se aproxima! 

Lisboa, Setembro de 2018  A CO-Ment 18/19 


