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Prémio em Educação Médica da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa 
Prémio Prof. Doutor João Gomes Pedro 

 

Regulamento 
 

Artigo 1.º 

Âmbito 

1.1. O Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) 

concede, em cada ano letivo, um prémio de Mérito em Educação Médica. 

1.2. Este prémio tem como objetivo distinguir não só a qualidade e a originalidade do 

trabalho docente, mas também promover o aperfeiçoamento do ensino, da formação e da 

avaliação na Escola Médica. Assim, destina-se a contemplar o docente, ou grupo de 

docentes que se constitua como uma equipa pedagógica num dado projeto, que mais se 

destacou durante o ano letivo transato pelo seu contributo para a melhoria da Educação 

Médica na FMUL. Os seguintes critérios constituem itens diferenciadores a valorizar na 

atribuição do prémio: 

1. Facilitar a aprendizagem e captar a individualidade de cada estudante para conseguir 

o melhor de cada um. 

2. Providenciar ensino inovador e os recursos necessários que permitam aos alunos 

desenvolver competências nas áreas do conhecimento, gestos e atitudes. 

3. Planeamento, organização, definição de objetivos e avaliação da aprendizagem de 

uma forma justa e transparente. 

4. Ser um modelo a seguir pelos alunos (role model), tendo a capacidade de reconhecer 

as suas limitações e a importância e necessidade do trabalho em equipa. 

5. Promover o profissionalismo, o humanismo, os valores e a ética nos estudantes, 

assim como o seu desenvolvimento pessoal. 

6. Fornecer feedback contínuo e garantir que o feedback dado pelos estudantes é tido 

em consideração para melhorar o ensino (empowerment dos estudantes). 

7. Inspirar e motivar os estudantes a refletir e autoavaliar os seus conhecimentos e a 

manterem uma formação e aprendizagem contínua ao longo das suas vidas, ao 

encontro do conceito de self-long learning. 
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8. Promover uma atitude de responsabilidade nos alunos, procurando a sua integração 

na equipa multidisciplinar de prestação de cuidados de saúde, como futuros médicos 

com progressivamente maior autonomia. 

 

 

Artigo 2.º 

Natureza, Proclamação e 

 Entrega do prémio 

2.1. O prémio será atribuído e entregue em cerimónia própria, durante a edição do Beyond 

MEd do respetivo ano. 

2.2. A elaboração do certificado do prémio de Mérito Pedagógico, bem como a divulgação 

do seu resultado, são da responsabilidade do Departamento de Comunicação da FMUL. 

 

 

Artigo 3º 

Candidatura 

3.1. As candidaturas são abertas anualmente durante um período de 3 semanas em data a 

anunciar, sendo o anúncio afixado no site da FMUL, devendo ser amplamente divulgado 

pelos meios de comunicação oficiais do Conselho Pedagógico e da Faculdade a toda a 

comunidade académica. 

3.2. São elegíveis ao prémio todos os docentes da FMUL, independentemente do tipo de 

contrato que mantenham com a Instituição, com exceção do docente premiado no ano 

anterior. 

3.3. Os docentes elegíveis estão dispensados de qualquer processo formal de candidatura. 

3.4. A candidatura é feita por proposta de, pelo menos, dez alunos. 

3.5. Os proponentes deverão escrever um pequeno texto (máximo 300 palavras) onde 

explicitam os motivos da nomeação e justificam o porquê da distinção do docente em causa 

(vide anexo 1).  
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Artigo 4º 

Júri: constituição e função 

4.1. O Júri é constituído por nove membros:  Presidente do Conselho Pedagógico 

(Presidente do Júri); dois docentes e três discentes do Conselho Pedagógico nomeados 

entre os seus vinte e quatro membros; um membro do Departamento de Educação Médica 

(DEM); e um membro externo à FMUL.  

4.2. Os membros do Júri não podem ser candidatos nem proponentes de uma candidatura 

ao prémio. 

4.3. O Júri deverá avaliar cada candidatura atribuindo uma pontuação de um a cinco em 

cada um dos critérios mencionados no ponto 1.2. 

4.4. A decisão do Júri será tomada com base na classificação final das candidaturas, que 

resultará da soma da pontuação atribuída a cada um dos critérios, conforme consta no 

ponto anterior. 

4.5. O Júri terá acesso à totalidade da candidatura, incluindo o nome do candidato e dos 

proponentes. 

4.6. O Júri poderá não atribuir o prémio caso entenda que nenhum dos candidatos merece a 

distinção. 

4.7. Deverá ser elaborada ata relatando a decisão final do Júri. 

4.8. As decisões do Júri devem considerar-se definitivas pelo que das mesmas não cabe 

recurso. 

 

 

Artigo 5º 

Outras Resoluções 

 Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Júri que é soberano. 
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Anexo 1 | Candidatura Prémio Prof. Doutor João Gomes Pedro 

CANDIDATURA 

PRÉMIO PROF. DOUTOR JOÃO GOMES PEDRO 

Nome do(s) Candidato(s):  

___________________________________________________________________________ 

 

Instituto/Área Disciplinar: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
(No espaço abaixo os proponentes deverão explicitar os motivos da nomeação e justificar o porquê da 
distinção do docente ou grupo de docentes em causa num texto com o máximo de 300 palavras. Poderão 
utilizar o verso da página se tal for necessário. De notar que o júri irá ter em conta os aspetos mencionados no 
ponto 1.2 do Artigo 1º do Regulamento do Prémio.) 
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Nome do Proponente 
(mínimo de 10 alunos) 

Nº de aluno 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Lisboa, ____ de ______________ de 2017 


