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Estágio Clínico do 6º Ano, 2016/2017 

I. Caracterização Geral 

 

1. O Estágio Clínico do 6º Ano tem a duração de 36 semanas e decorre em Hospitais e Centros de 

Saúde associados ao ensino clínico, nas seguintes áreas de formação: Cirurgia (6 semanas); 

Medicina (12 semanas); Medicina Geral e Familiar (6 semanas); Obstetrícia e Ginecologia                    

(2 semanas cada); Pediatria (6 semanas) e Saúde Mental (2 semanas). 

2. Escolaridade: 

• Data de início: 26 de Setembro 2016. 

• Data de fim: 16 de Junho de 2017. 

• Período de Férias do Natal: 19 a 30 de Dezembro de 2016.  

3. É obrigatória a presença e pontualidade dos alunos estagiários em todas as actividades de 

formação, nos períodos que lhe estão fixados. A falta ao serviço tem de ser imediatamente 

justificada e entregue na Unidade Académica - Gestão do Percurso Académico (pelo próprio ou 

via correio), no prazo de cinco dias úteis, a contar a partir do 2.º dia da ocorrência (inclusive). 

4. O ratio docente-discente é genericamente de 1:1 e a formação em cada área de estágio clínico 

deve verificar-se sem interrupção durante todo o período que lhe é destinado, em regime 

presencial obrigatório de 35 horas semanais. 

5. Existem 2 aplicações informáticas que irão estar ao vosso dispor ao longo do 6º Ano e que 

permitirão o acompanhamento e desenvolvimento de todo o processo: 

A. Gestão do Estágio Clínico do 6º Ano – Rotações On-Line 

 Disponível no dia da escolha da rotação do estágio e a partir do dia 

12/09/2016 

(link de acesso: http://ggc.medicina.ulisboa.pt)  

 

 

http://ggc.medicina.ulisboa.pt/
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Funções: 

 Escolher a rotação de estágio. A escolha realizar-se-á, presencialmente, 

na faculdade e destina-se apenas aos alunos que não participaram no 

sorteio preferencial e/ou mobilidade. 
 

 Visualizar contactos (morada, telefone e nome da pessoa responsável 

pela recepção do aluno em cada estágio). 

 Aceder às classificações atribuídas ao longo dos estágios, número de 

faltas justificadas/injustificadas, Trabalho Final. 

 Transmitir informações aos alunos (alerta por e-mail campus, de que 

possui elementos a consultar no campo observações da sua ficha de 

rotação). 
  

B. Dossier do Aluno On-Line  

Disponível a partir do dia 26/09/2016 

(link de acesso: www.medicina.ulisboa.pt/dossieraluno) 

 O aluno não necessita de efectuar o registo. 

 O REGISTO NA APLICAÇÃO deverá ser efectuado apenas pelo 

ORIENTADOR E DIRECTOR, UMA ÚNICA VEZ. Os Orientadores e 

Directores dos Hospitais e Centros de Saúde que já participaram em anos 

anteriores, estão registados na aplicação, faltando apenas os Hospitais 

que iniciam a colaboração no presente ano lectivo, Centros de Saúde 

Sugeridos e novos Orientadores designados pelos Directores.  

 O aluno deve aceder ao dossier, apenas a partir do final do 1º dia de 

estágio, porque necessita de saber o nome do seu orientador e 

director/coordenador. 

 O Dossier deve ser preenchido em cada uma das áreas de estágio clínico e 

é composto pelos seguintes documentos:  

• Validação do Estágio Clínico;  

• Reuniões de Trabalho;  

• Desempenhos e Procedimentos;  

• Registo de Presenças;  

• Reflexão Pessoal do Desenvolvimento do Estágio;  

http://www.medicina.ulisboa.pt/dossieraluno
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• Certificado de Avaliação Contínua;  

• Questionário de avaliação do 6º ano - Avaliação do ensino pelo 

aluno (este último, apenas visível para o aluno). 

 O acesso ao Certificado de Avaliação Contínua, só será possível após o 

preenchimento de todos os outros formulários (excepto as Reuniões de 

Trabalho). 

 No final de cada estágio, o Certificado de Avaliação Contínua deverá ser 

impresso e assinado pelo orientador e director/Coordenador da Unidade. 

A devolução do Certificado de Avaliação Contínua poderá ser do seguinte 

modo: 

• Entregue pelo Aluno na Unidade Académica – Gestão do 

Percurso Académico (Piso 01, ao lado da sala dos alunos). 

Horário: 

 2.ª feira das 13h às 16h  

 3.ª feira das 10h às 13h e das 14h às 16h  

 4.ª feira das 10h às 13h  

 5.ª feira das 10h às 13h e das 14h às 16h  

 6.ª feira das 10h às 13h  

• Via correio: Unidade de Gestão Curricular, Faculdade de 

Medicina de Lisboa, Av. Prof. Egas Moniz, 1649-028 Lisboa.  

• Via e-mail (envio de PDF, no final de cada rotação, para 

ggc@medicina.ulisboa.pt) e no acto de levantamento da 

Certidão de Conclusão de Curso, a entrega dos originais. 

6. O aluno não pode ter mais do que um dossier aberto em simultâneo. 

7. Solicitamos a todos os alunos que vejam com alguma frequência o mail campus, uma vez 

que todas as informações académicas serão enviadas para esse endereço. 
  
 

II. Mapa de Rotações (Ver anexo) 

 

1. Para programar a rotação dos alunos pelas diferentes áreas de formação, com a duração 

atribuída e cumprindo as datas pré determinadas, foi criado uma matriz que correspondeu à 

mailto:ggc@medicina.ulisboa.pt
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subdivisão do número máximo teórico de alunos (391) em subgrupos de mais ou menos 33 

(total de 12 subgrupos).  

2. É com base nessa matriz e com as vagas disponibilizadas pelas Instituições de Saúde que a 

Unidade de Gestão Curricular (UGC) irá proceder à construção das 391 rotações dos estágios do 

6º Ano. 

 

III. Fases de Elaboração do Plano de Rotações 

 
A. Concurso Preferencial – 1.ª fase 

1. Os alunos poderão candidatar-se à realização de estágios nos Hospitais que se 

encontram descriminados nas seguintes Listas:  

• Lista 1 – Hospitais de Lisboa 

 1a) Hospitais Lisboa-centro  

 1b) Hospitais Lisboa-periferia 

 1c) Outros Hospitais da Área Metropolitana de Lisboa 

• Lista 2 – Outros Hospitais Nacionais 

2. O aluno que manifestar preferência para a escolha do Estágio do 6º Ano, poderá 

fazê-lo nas seguintes condições: 

• Para a lista 1a) poderá escolher até 2 estágios num mesmo hospital 

seleccionado da lista de hospitais; 

• Para a lista 1b) poderá escolher até 3 estágios num mesmo hospital 

seleccionado da lista de hospitais; 

• Para a lista 1c) e 2 poderá escolher até 4 estágios num mesmo hospital 

seleccionado da lista de hospitais; 
 

3. Na escolha de estágios nos Hospitais supracitados na Lista 1a), Lista 1b), 1c) e 2 

deverão ser consideradas as seguintes percentagens de ocupação, do total de vagas 

disponibilizadas pela Instituição/Área: 

• 1a) Hospitais Lisboa-centro   50% 

• 1b) Hospitais Lisboa-periferia   50% 

• 1c) Outros Hospitais da Área Metropolitana de Lisboa   100% 

• Lista 2 – Outros Hospitais Nacionais   100% 



5 
 

 
4. Os alunos que ocupem vagas nesta fase perderão o direito de seleccionar 

os restantes locais de estágios, sendo colocados nos mesmos de forma 

aleatória, nos vários Hospitais da lista 1. A esta regra aplica-se a excepção do 

Estágio de Medicina Geral e Familiar, sendo opção do aluno ser colocado de forma 

aleatória ou criar um acordo com uma Unidade de Cuidados Primários e respectivo 

Médico Especialista em MGF para frequentar o estágio nesse local com esse tutor. 

Nesta situação em concreto deverão ser cumpridas as normas definidas nas 

Disposições Práticas, documento aprovado anualmente pelo Coordenador do Estágio 

de Medicina Geral e Familiar, a ser disponibilizado a 11 de Julho. 

5. Período de candidatura ao Concurso Preferencial: 19 a 24 de Maio de 2016. 

6. A candidatura será realizada através do preenchimento de um formulário – Google 

drive a ser enviado por correio electrónico para o mail institucional do aluno.  

7. Os alunos têm 3 Opções de Candidatura. O aluno pode candidatar-se a 3 hospitais 

diferentes mas só fica colocado num hospital, ou seja, em cada uma das 3 opções 

poderá colocar um hospital diferente mas só ficará colocado num deles. 

8. O Aluno ficará colocado na opção que preenche o maior número de áreas:  

Exemplo 1: de acordo com o nº de ordem do sorteio e as vagas disponibilizadas pelo 

hospital escolhido na 1ª opção o aluno fica colocado na 1ª opção em todas as áreas 

selecionadas. 
         

Exemplo 2: de acordo com o nº de ordem do sorteio e as vagas disponibilizadas pelo 

hospital escolhido na 1ª opção o aluno fica apenas colocado em 2 das três áreas 

selecionadas.  

 Passa-se para a 2ª opção.  

 De acordo com as vagas disponibilizadas pelo hospital escolhido o aluno 

fica colocado em todas as áreas selecionadas e neste caso o aluno fica 

colocado na 2ª opção. 
 

 Exemplo 3: de acordo com o nº de ordem do sorteio e as vagas disponibilizadas 

pelo hospital escolhido na 1ª opção o aluno fica apenas colocado em 2 das três áreas 

selecionadas.  
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 Passamos para a 2ª opção.  

 De acordo com as vagas disponibilizadas pelo hospital escolhido o aluno 

fica também colocado em 2 das 3 áreas selecionadas.  

 Passa-se para a 3ª opção. 

 De acordo com as vagas disponibilizadas pelo hospital escolhido o aluno 

fica também colocado em 2 das 3 áreas selecionadas. Neste caso o 

aluno fica colocado na 1ª opção. 

9. Os alunos serão colocados através de sorteio de ordem a ser realizado no dia 25 de 

Maio. 

10. O n.º de vagas por cada um dos 12 grupos de rotação de estágio corresponde ao n.º 

de alunos a dividir por 12. 

Exemplo: Concorrem 120 alunos ao concurso preferencial e serão distribuídos no 

máximo 10 por cada um dos 12 grupos. 

11. Até ao dia 03 de junho, será enviado por e-mail um quadro com a distribuição dos 

alunos pelos diversos Hospitais. 

12. Os alunos poderão cancelar a sua pretensão, por e-mail ggc@medicina.ulisboa.pt, 

até ao dia 05 de junho. 

 

A. Concurso Preferencial – 2.ª fase 

13. Esta fase de candidatura é apenas para os alunos que se candidataram ao concurso 

preferencial e não ficaram colocados ou que desistiram da colocação. A candidatura 

decorrerá no período compreendido entre 09 a 13 de Junho. 

14. Após a colocação por Concurso Preferencial, as vagas por ocupar das listas 1 

deverão ser incluídas no Concurso de Rotações On-Line. 

15. Até ao dia 20 de Junho, será enviado por e-mail um quadro com a distribuição dos 

alunos pelos diversos Hospitais.  

16. Os alunos poderão cancelar a sua pretensão, por e-mail ggc@medicina.ulisboa.pt, 

até ao dia 22 de Junho. 

 
 

mailto:ggc@medicina.ulisboa.pt
mailto:ggc@medicina.ulisboa.pt
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B. Concurso de Rotações On-Line 

1. As 391 rotações serão entregues aos alunos até ao dia 11 de Julho. 

2. As rotações ocupadas pelos alunos após o Concurso Preferencial e pelos alunos que 

realizam Mobilidade serão introduzidas pela Unidade de Gestão Curricular, na 

plataforma Gestão do Estágio Clínico do 6º Ano – Rotações On-Line, não 

necessitando estes alunos de estarem presentes no dia do Concurso de Rotações 

On-Line. 

3. A data do sorteio (para os alunos que não concorreram ou não ficaram colocados no 

Concurso Preferencial ou Mobilidade) referente ao Concurso de Rotações On-Line 

será agendada em conjunto com a Comissão de Curso e realizar-se-á 

presencialmente na faculdade, através da aplicação de Gestão do Estágio Clínico do 

6º Ano – Rotações On-Line. 

 
C. Centros de Saúde Sugeridos 

Em datas a definir, de acordo com as Disposições Práticas, os alunos poderão sugerir locais 

de estágio de Medicina Geral e Familiar em alternativa aos que lhes tiverem sido 

atribuídos, sendo esses locais sujeitos a aprovação pelo Coordenador da respectiva área de 

estágio. Os Centros de Saúde do Concelho de Lisboa não constituem, em nenhuma 

circunstância, opção de mudança. 

 
D. Permutas e disponibilização das vagas livres dos Hospitais da Lista 2: 

1. À semelhança do Ano Lectivo anterior, vai ser permitida a permuta directa de 

colocações nos estágios do 6º ano:   

a) Permuta total de rotação entre dois estudantes, independentemente de 

estarem ou não no mesmo período. 

b) Permutas de rotações específicas entre estudantes que tenham um dado 

estágio no mesmo período, trocando entre si apenas o local do estágio. 

c) As permutas e a disponibilização das vagas livres dos Hospitais da Lista 2 

serão organizadas pela Comissão de Curso, e deverão ser entregues no UGC 

até ao dia 24 de julho.  


