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O Mentoring 2.0, integrado no Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE) 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), visa ser 

um projeto de acompanhamento, interação e discussão entre, um 

Interno de Formação Específica ou, em alternativa, um Interno do Ano 

Comum, Especialista ou Investigador, e um conjunto de estudantes (no 

máximo 3) dos anos clínicos (4.º a 6.º anos) da FMUL, através da 

promoção de diversas ações, entre os quais se destacam as Job Talks, 

grupos de discussão que permitem fornecer um maior insight sobre 

determinadas especialidades ou temas essenciais ao desenvolvimento 

do internato médico, bem como, esclarecer dúvidas sobre essas 

temáticas. 

Considerando que se trata da edição piloto do Projeto Mentoring 2.0, 

houve a necessidade de restringir o número de participantes por 

questões logísticas e, como tal, surgiu o presente documento. Este 

visa esclarecer os candidatos à participação no projeto no que toca 

aos critérios de seleção adotados pela Comissão Organizadora. 

 

Seleção dos Mentores 

Os mentores que integrarão o projeto poderão ser:  

1. Internos de ano comum ou de formação específica, especialistas 

ou investigadores, entre os quais alumni da FMUL, que 

demonstraram interesse no mesmo, após divulgação alargada a 

todos os ex-estudantes dos últimos dez anos (desde 2008). 

2. Profissionais formados em outras Instituições de Ensino 

Superior que pretendam colaborar no Projeto 

 

Seleção dos Mentorandos 

1. Os mentorandos serão estudantes de anos clínicos do Mestrado 

Integrado em Medicina (MIM) da FMUL; 

2. A seleção dos mentorandos será feita segundo os seguintes 

critérios: 

 

 



 

 

a) 1º Critério - Número de vagas disponíveis de acordo com a 

pool de mentores, tendo em conta que cada mentor poderá 

ter, no máximo, 3 mentorandos; 

b) 2º Critério - Ano curricular, dando prioridade aos 

estudantes do 6º ano, seguidos dos de 5º e por fim 4º; 

c) 3º Critério - Sorteio no caso de empate no 2º critério. 

 

 

Match Mentor - Mentorando 

O matching mentor-mentorando será da total responsabilidade da 

Comissão Organizadora do Mentoring (CO-Ment), tendo em conta as 

respostas ao formulário. 

 

 

A Parceria do Projeto Mentoring 2.0 

 


