
 

 

 

 

Resumo da Entrevista da Professora Conceição Calhau 

à News Farma (8.07.2022) 
 
 
 
Na entrevista que deu à News Farma no passado dia 8 de julho, a propósito do evento 

em que a NOVA Medical School apresentou ao mercado os seus primeiros 14 

licenciados em nutrição, a Professora Conceição Calhau fala na “necessidade de 

formar nutricionistas com maior ligação à Medicina”, como um dos motivos que 

pesaram na criação da licenciatura em ciências da nutrição há 4 anos nesta 

Faculdade, uma vez que são duas profissões de saúde que devem trabalhar 

interligadas para solucionarem os problemas dos doentes. 

Nesta entrevista a Coordenadora da Licenciatura em Ciências da Nutrição lembra que 

a “mais-valia desta escola é a possibilidade que estes alunos têm da prática clínica em 

ambiente clínico com os doentes”. 

De salientar a criação de valor que este curso trouxe ao panorama da formação da 

nutrição nacional com a inclusão de unidades curriculares inovadoras como por 

exemplo a Produção Primária de Alimentos que refletem a preocupação da 

instituição no conhecimento que os doentes devem ter sobre a origem dos alimentos 

como forma de ajudar a terapêutica das suas doenças. 

A formação que agora estes 14 finalistas terminam é vista pela Professora Conceição 

Calhau como “missão cumprida”, representando “uma experiência que ganhou cada 

vez mais volume e importância em que se vê justificado o investimento”, 

representando um bom trabalho de toda a equipa (docentes e alunos).  

Ainda nas palavras da Professora Conceição Calhau, as Universidades hoje em dia não 

devem estar fechadas em si próprias e, concretamente a Universidade Nova e da 

NOVA Medical School, com os seus 3 pilares estratégicos – o ensino, a investigação e 

a extensão à comunidade –, têm o dever de criar impacto na sociedade, 

nomeadamente na colocação dos recém-formados no mercado de trabalho, em 

interação com os futuros potenciais empregadores. 


