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A FACULDADE

A NOVA Medical School (NMS) é a Escola 
Médica da Universidade NOVA de Lisboa, que 
conta com mais de 45 anos de existência.
Assente em três pilares estratégicos, a NMS 
assume o compromisso de promover um 
ensino de vanguarda na área da saúde, 
desenvolver investigação de rigor e 
excelência centrada na resolução dos 
problemas de saúde da sociedade e prestar 
serviços de qualidade relevantes à 
comunidade focados nas necessidades 
existentes no mercado.
A inovação pedagógica, que move toda a 
comunidade académica da NMS, centra-se 
na adaptação dos currículos e da 
pedagogia para uma melhor preparação 
dos alunos às exigências dos sistemas de 
saúde cada vez mais complexos e para a 
capacidade de resolver problemas, 
comunicar e colaborar de forma eficaz.
Uma linha comum e transversal a todo o 
ensino da NMS é o contacto profissional 
precoce. Os alunos aprendem melhor 
quando constatam que o conhecimento e 
as competências que adquirem podem 
ser aplicados à sua prática profissional. 
Este fio condutor permite à NMS 
conquistar uma posição de destaque a 

nível nacional e internacional.
Trabalhamos com várias unidades de 
saúde associadas, o que resulta numa 
excelente relação docente/estudante e 
permite aos alunos o contacto com casos 
de doentes de diferentes contextos 
culturais, socioeconómicos e diversas 
condições médicas. 
Recentemente, a NOVA Medical School 
investiu na formação graduada e 
pós-graduada em nutrição. A nossa 
formação diferencia-se pelo foco em 
competências práticas, em nutrição 
clínica, laboratorial e de saúde pública. O 
primeiro grupo de alunos de graduação 
concluiu a licenciatura em 2022.
Reconhecida nacional e internacionalmente 
pela investigação de excelência, a NMS 
integra 3 unidades de investigação: o 
TOXOMICS (Centro de Toxicogenómica e 
Saúde Humana), o CHRC (Comprehensive 
Health Research Centre) e o iNOVA4Health 
(programa de medicina translacional) e é 
ainda participante na Unidade I&D Centro 
de Investigação em Tecnologias e Serviços 
de Saúde (CINTESIS).
Esta é a nossa Escola e o nosso contributo 
para a transformação da saúde do futuro!



O MIM (1º E 2º CICLOS)

O Mestrado Integrado em Medicina 
(MIM), com um total de 360 créditos e 12 
semestres curriculares de trabalho, 
incorpora dois ciclos de formação 
complementares:
a) O primeiro ciclo de estudos visa a 
obtenção de 180 ECTS, distribuídos pelos 
seis primeiros semestres curriculares, 
perfazendo um total de 5040 horas de 
trabalho do aluno;
b) O segundo ciclo de estudos visa a 
obtenção dos restantes 180 ECTS, 
igualmente distribuídos por seis semestres 
curriculares, perfazendo um total de 5040 
horas de trabalho do aluno.

OBJETIVOS

No final do programa de estudos o 
estudante deverá adquirir as 
competências indispensáveis ao exercício 
profissional da Medicina, tais como: 
• Colheita de dados nas várias situações 

clínicas;
• Elaboração do raciocínio clínico de forma a 

proceder à formulação de diagnósticos 
provisórios e definitivos;

• Tomada de decisões clínicas;
• Desenvolver e aprofundar competências 

de autonomia, por forma a permitir uma 
seleção criteriosa de percursos de 
aprendizagem ao longo da vida;

• Desenvolver competências no domínio da 
investigação clínica, nomeadamente na 
formulação e realização de estudos e na 
comunicação de resultados à comunidade 
científica e ao público em geral.

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

Os médicos formados pela NMS terão 
como principais saídas profissionais a 
carreira clínica (hospitalar, medicina geral e 
familiar), saúde pública, medicina legal e do 
trabalho, mas podem também enveredar 
pela carreira da investigação e docência.



PLANO CURRICULAR

4º Ano
Aparelho Motor S 7
Especialidades Médicas 1 S 8
Coração e Pulmão 8

Especialidades Cirúrgicas S

S

7

Ginecologia e Obstetrícia S 8

Introdução à Pediatria e Saúde na Adolescência S 8

Sépsis e Infeção Grave S 3.5
O Doente Idoso S 3.5

Unidade Curricular       Tipo ECTS

Psicologia Médica 1º S 4

Opcional* 2º S 3

Unidade Curricular      Tipo ECTS
1º Ano
Anatomia 1
 

1º S 9

Biologia Celular e Molecular 1º S 8

Fisiologia 1 1º S 8

Suporte Básico de Vida 1º S 1

Introdução à Medicina 1º S 3

2º S 7

Anatomia 2

Histologia e Embriologia

2º S 7

Fisiologia 2 2º S 7

Bioquímica Nutricional 2º S 10

Unidade Curricular       Tipo ECTS
2º Ano    

Genética 1º S 5 
Anatomia Patológica 1 1º S 6

1º S 6

Fisiopatologia 1

Farmacologia 1

Fundamentos de Neurociências

1º S 5

1º S 7

Anatomia Patológica 2

Fisiopatologia 2

2º S 6

2º S 6

Introdução à Prática Clínica 2º S 11

Farmacologia 2 2º S 5

Microbiologia Básica 2º S 3

Unidade Curricular   Tipo ECTS
3º Ano    

S 5

Imunologia

Infeção: do diagnóstico laboratorial à clínica

S 4

Cirurgia Geral S 14

Ética, Medicina e Sociedade 1º S 3

S 4

Bioestatística

Saúde Pública e Epidemiologia

S 4

Medicina Interna S 14

Medicina Laboratorial S 4

Imagiologia 2º S 5

Opcional* 2º S 3



Grau ou Diploma
Mestre em Medicina
Número de créditos ECTS necessário à 
obtenção do grau ou diploma
• 180 créditos necessários à obtenção do 

Grau de Licenciado em Ciências Básicas da 
Saúde

• 360 créditos necessários à obtenção do 
Grau de Mestre em Medicina

Duração
12 semestres
Regime de funcionamento
Diurno / Presencial
Idioma
Português
Pré-requisito
Grupo A – Comunicação Interpessoal
(Atestado Médico)
Provas Específicas
02 Biologia e Geologia 
07 Física e Química 
19 Matemática A
Nota Mínima de Candidatura
Específicas: 140 em cada disciplina
Candidatura: 150
Fórmula de Cálculo
A nota de candidatura corresponde a uma 
ponderação de 50% na média do Ensino 
Secundário (10º, 11º e 12º), e 50% das notas 
dos exames das disciplinas específicas. 
Número de vagas
2022/23 - 231
Nota do último colocado no CNA
2022/23 - 183,3

S - Unidade Curricular semestral que decorre em esquema de rotação
*Unidades Curriculares Opcionais - Publicadas anualmente
**Componentes da UC Estágio Profissionalizante

Tipo ECTS

Estágio Profissionalizante

Preparação para a Prática Clínica

S

S

54

3

Saúde Mental (Estágio Parcelar)** S

Cirurgia (Estágio Parcelar)** S

Ginecologia e Obstetrícia (Estágio Parcelar)** S

Medicina (Estágio Parcelar)** S

Medicina Geral e Familiar (Estágio Parcelar)** S

Pediatria (Estágio Parcelar)**

Relatório Final de Estágio

S  

2º S 12

Opcional * 32º S

Mecanismos Moleculares da Doença S 3

Psiquiatria S 8
Medicina Geral e Familiar S 8
Terapêutica Médica 1º S 3

Pediatria S 8
O Doente com Cancroa S  6

Especialidades Médicas 2 S 12

Especialidades Médicas 3 S  9

Opcional * 2º S 3

Unidade Curricular       Tipo ECTS
5º Ano    

Unidade Curricular       Tipo ECTS
6º Ano    



A oferta de formação pós-graduada da NOVA Medical School é ampla e diversificada tanto ao 
nível dos cursos de Mestrado, como de Doutoramento - alguns deles em língua inglesa e em 
colaboração com organizações e universidades estrangeiras - e tem como objetivo potenciar o 
conhecimento e formar profissionais com competências para desenvolver de forma autónoma 
projetos de investigação científica nos domínios académico e de investigação, bem como na 
prática clínica e em ambiente empresarial.
A formação avançada inclui também uma vasta oferta de cursos 
pós-graduados.
Para mais informações, aceda ao QR Code:

OFERTA FORMATIVA ADICIONAL

TESTEMUNHOS ALUNOS MIM 

“Do ponto de vista curricular podes desenvolver todas as capacidades 
que esperas para o teu curso, numa faculdade que também te oferece 
um dos melhores ambientes. Eu que venho da Madeira, uma das coisas 
que mais gostei foi poder ter um ambiente tão próximo e tão social, 
como o que temos cá…” 

Afonso Andrade, aluno 6º ano

“O que me levou a escolher a NOVA Medical School foi exatamente o seu 
maior ponto forte: o contacto precoce com a prática clínica… o melhor que 
nós temos é o contacto logo no início do curso, porque vai dar-te vontade 
para estudar. Quereres chegar à prática e saber mais, é o que te vai motivar. 
E desde cedo temos a oportunidade de ter a experiência com tudo o que há 
de diferente nos vários hospitais.
E sempre me senti apoiada pelos alunos mais velhos, nunca me senti sozinha.” 

Mafalda Faísco, aluna 4º ano



COMO CHEGAR

BUS
730 Picheleira (Qta. Lavrado)         Picoas 
723 Desterro         Algés 
767 Campo Mártires da Pátria         Estação Damaia 
760 Gomes Freire         Príncipe Real

LAVRA FUNICULAR
Largo da Anunciada         Travessa do Forno / Torel

METRO
Estações: Avenida  (Linha Azul) | Martim Moniz (Linha Verde)

A NOVA Medical School está localizada na Colina de Santana, um local central
e histórico de Lisboa, com vários meios de transporte à disposição.



Cátedra em Envelhecimento

Campo dos Mártires da Pátria, 130 | 1169-056 Lisboa | www.nms.unl.pt
SERVIÇO ACADÉMICO - Núcleo de Graduação  |  pregraduacao@nms.unl.pt  |  (+351)  21 880 30 01

NOVA Medical School

Cátedra em Envelhecimento


