
23 Março 2012 

Estudar Medicina na FMUL - Dia do Candidato 

- Resultados do inquérito aplicado aos candidatos no final do evento - 



Comissão organizadora (Edição 2012): 

 
 ¬ Prof.ª Carlota Saldanha (Coordenação da equipa)  

 ¬ Ana Raquel Moreira (Gabinete de Comunicação e Imagem)  
 ¬ Bruno Moura (Gabinete de Comunicação e Imagem)  

 ¬ Inês Crisóstomo (Instituto de Medicina Molecular) 

 ¬ Lara Ponte (Área Académica)  

 ¬ Miguel Andrade (Instituto de Introdução à Medicina)  

 ¬ Nuno Rodrigues (Coordenação dos Polos Administrativos)  

 ¬ Pedro Marçal (Avaliação Interna e Garantia de Qualidade - GAOG)  

 ¬ Rodolfo Martins (Avaliação Interna e Garantia de Qualidade - GAOG)  

 ¬ Sónia Barroso (Gabinete de Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação)  



Avaliaram o evento 108 candidatos  

100%  
 

consideraram que o mesmo foi útil! 



¬ Avaliação dos conteúdos programáticos do evento 

[Valores segundo a MODA – Medida de Tendência Central, que representa o valor mais frequente] 

    Escala        [1] Insatisfeito      [2] Pouco satisfeito      [3] Satisfeito     [4] Muito satisfeito 

A FMUL e o Mestrado Integrado em Medicina 

A Investigação no Mestrado Integrado em Medicina 

Programa ERASMUS 

Visitas a locais de ensino-aprendizagem 

Vivência clínica, docência e investigação 

A FMUL em África (práticas clínicas) 

Associação de estudantes 

Visitas a locais de investigação 



¬ Avaliação da satisfação com a organização e logística do evento 

Lunch Box 

Meios audiovisuais 

Duração das sessões 

Documentação disponível (materiais promocionais) 

Conforto dos espaços 

Programa 

Acolhimento 

Secretariado 

Divulgação 

    Escala        [1] Insatisfeito      [2] Pouco satisfeito      [3] Satisfeito     [4] Muito satisfeito 



¬ Nível de importância atribuído 

Obter informação para fundamentar  

a(s) opção (ões) da minha escolha 

Conhecer a vivência académica 

Interagir com docentes, investigadores e alunos  

da FMUL 

Conhecer outros candidatos 

Conhecer as instalações da FMUL 

Obter informação sobre as condições de ingresso 

[1] Nada importante   [2] Pouco importante   [3] Importante   [4] Muito importante     Escala 



¬ Razões que poderão levar a escolher a FMUL 

Por oferecer atividades de investigação 

Pela média de entrada 

Por se situar próximo da sua residência 

Pela qualidade e ensino que ministra 

Pelas condições de acesso ao emprego 

Por ser uma instituição de prestígio 

Pelo plano de estudos que oferece 

[1] Nada importante   [2] Pouco importante   [3] Importante   [4] Muito importante     Escala 



Apreciações mais  
Representativas 

 
(referidas mais do que 5 vezes) 

¬ Pontos fortes – 242 apreciações realizadas 

- Visita às instalações da faculdade / locais aprendizagem e       
investigação; Visita ao IMM (40) 

  
- Convivência / Interação / Proximidade com alunos da FMUL; 
Acompanhamento pelos estudantes e sua Perspetiva (35) 

  
- Receção / Acolhimento / Hospitalidade (boa-disposição, simpatia) 
por parte dos alunos, docentes e elementos da organização (22)  

  
- Apresentação da Associação de Estudantes (16) 
  
- Contacto / Convivência com docentes  e investigadores (14)  
  
- Muito boa organização / Organização de todo o Programa de 
atividades para o dia (12) 

  
- Conhecer melhor o curso de Medicina; Informação / Divulgação 
sobre o curso de Medicina (10) 

  
- Palestras interessantes; Bons oradores; Sessões de esclarecimento 
breves e interessantes (9) 

  
-Divulgação / Apresentação do Programa Erasmus; Possibilidade de 
conhecer as experiências de alguns alunos em ERASMUS (8) 



¬ Pontos fracos – 121 apreciações realizadas 

Apreciações mais  
Representativas 

 
(referidas mais do que 5 vezes) 

-Constituição, divisão e Organização dos grupos e diferença entre o que os 
grupos visitaram (13) 

 
- Pouco tempo em alguns locais de visita /o evento devia ser mais longo (10) 
 
-Anfiteatro desconfortável (9)  
 
-Desconhecimento do plano de estudos / Não falaram do conteúdo 
programático nem estruturação do curso (7) 

 
-Duração extensa das sessões / palestras (7) 
 
-Almoço-Lunch box / -o local do almoço / -Pouco tempo para a lunch box (6) 
 
 



¬ Algumas observações dos candidatos sobre o impacto do evento 



Por oferecer atividades de investigação 

Pela média de entrada 

Por se situar próximo da sua residência 

Pela qualidade e ensino que ministra 

Pelas condições de acesso ao emprego 

Por ser uma instituição de prestígio 

Pelo plano de estudos que oferece 

Importância 
atribuída na 

altura da 
Inscrição 

 Escala de Importância  [1] Nada importante [2] Pouco importante [3] Importante [4] Muito Importante 

Por oferecer atividades de investigação 

Pela média de entrada 

Por se situar próximo da sua residência 

Pela qualidade e ensino que ministra 

Pelas condições de acesso ao emprego 

Por ser uma instituição de prestígio 

Pelo plano de estudos que oferece 

Importância 
atribuída no 

final do 
evento 

Razões que poderão levar a escolher a FMUL 
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