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PREÂMBULO  

A estruturação e desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem do ensino académico da Medicina 

Dentária enquanto Ciência Médica, confere-lhe 

especificidades e idiossincrasias próprias. 

 Com efeito, o médico dentista é um 
profissional competente para realizar um conjunto de 
atividades tidas como necessárias para efetuar a 
“prevenção, o diagnóstico e o tratamento das 
anomalias ou doenças dos dentes, da boca, dos 
maxilares e dos tecidos anexos”. 
 

Esta definição, estabelecida originalmente em 
1978, ano da aprovação das diretivas 78/686/CEE e 
78/687/CEE, de 25 de julho, foi mantida pela diretiva 
2005-36-EC. 
 

Concomitantemente, em meados da década 
de 90 do século passado a ADEE (Association for 
Dental Education in Europe) iniciou o projeto Dent Ed 
liderado pelo Prof. Derry Shanley da Dublin Dental 
School, o qual viria a ser um catalisador da 
harmonização da formação académica na área da 
Medicina Dentária em toda a Europa. 
 

Recentemente, a ADEE publicou uma revisão 
de dois documentos estruturantes em material de 
ensino da medicina dentária: 
- em 2009, o “Profile and competences for the 
graduating European dentist” 
- e, em 2010, o “Curriculum structure, content, learning 
and assessment in European undergraduate dental 
education” 

 
Trata-se de 2 documentos que procedem à 

descrição exaustiva não apenas do perfil profissional 
do médico dentista europeu, mas igualmente dos 
modelos de ensino-aprendizagem. 

 
O primeiro define os objetivos últimos a 

serem alcançados uma vez concluído o ciclo de 
estudos:  
 
“The competences, at the graduation, are the basic 
level of professional behavior, knowledge and skills 
necessary for a graduating dentist to respond to the full 
range of circumstances encountered in general 
professional practice. This level of performance 
requires some degree of speed and accuracy 
consistent with patient wellbeing. It also requires an 
awareness of what constitutes acceptable performance 
under changing circumstances and a desire for self-
improvement.  
Competences should support integration and merging 
of all disciplines, which should benefit dentists in 
training and also patients who are receiving treatment.” 

 
O último define, de forma clara, um 

paradigma de estrutura curricular que recomenda a 
integração horizontal e vertical de conteúdos, através 
da definição de unidades curriculares compostas por 
módulos - áreas disciplinares - que deverão ser 
organizadas da seguinte forma:  

 
“A module is defined as a learning unit, 

independent from discipline or departmental structure. 

It is based on well-defined learning outcomes, essential 
to the curriculum as a whole and drawn from the 
curricular competences, with clear articulation of study 
paths, learning materials, contact hours (e.g. lectures, 
seminars, working groups) and assessment procedures. 
It should be clear to the student how, on completion of 
the module, the experience should be used in further 
areas of the curriculum. Each module’s description 
should include: a title, ECTS value and learning 
outcomes; a brief description of the syllabus; methods of 
teaching and learning; methods of assessment.”  

 
Apresentando as seguintes recomendações em matéria 
de avaliação do processo ensino-aprendizagem: 
 

a) “All assessments (including clinical 
assessments) should have clearly defined 
criteria and marking or grading schemes that 
should be set out and communicated to 
students and staff; 

b) Multiple methods of assessment should be 
used and multiple samples of performance 
should be taken; 

c) Both formative and summative assessments 
must be employed – students should receive 
feedback on their academic, clinical and 
professional performance 

d) There should be demonstrable alignment 
between assessment, content, methods of 
teaching and learning and learning outcomes 

e) The criteria for clinical assessments should 
include an estimate of performance in the 
various dimensions of competence 
(knowledge, skills, observed behavior and 
safety) 

f) Tools that promote reflection, critical thinking 
and continued learning, for example self- or 
peer-assessment and portfolios should be in 
place 

 
Neste contexto, a avaliação pode e deve ser 

obrigatoriamente entendida como um meio essencial 
não apenas de aferição de desempenho académico no 
sentido estrito, mas igualmente como um instrumento 
que visa fornecer dados a docentes e discentes no 
sentido de alcançar maior qualidade e sustentabilidade 
nos processos de aprendizagem. 
 

Associar a avaliação apenas à classificação 
tem como consequência que ela surja somente numa 
etapa final do processo formativo, impedindo um 
acompanhamento efetivo do processo ensino-
aprendizagem que permita a introdução, ao longo do 
mesmo, dos reajustes considerados pertinentes e 
necessários. 

 
Desejavelmente, a avaliação dos discentes 

deverá, tanto quanto possível, evoluir para um modelo 
contínuo e sistemático que vá fornecendo dados a 
docentes e a discentes sobre o modo como está a 
ocorrer o processo de formação. Por isso, os dados da 
avaliação devem constituir, de uma forma cíclica, 
pontos de meta-avaliação que possibilitam posteriores 
intervenções no ensino e na aprendizagem.  

  
Concomitantemente, a existência de uma 

prova única no final do semestre além de constituir um 
paradoxo relativamente à filosofia de aprendizagem em 
que assenta o Processo de Bolonha, pode induzir os 
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discentes a considerarem que o processo avaliativo da 
sua formação universitária se cinge a uma preparação 
e a um trabalho limitado às vésperas dessa prova. 
Assim, a promoção de tal comportamento não é de 
todo desejável na formação de profissionais que irão 
exercer a sua atividade num quadro complexo que 
conjuga a evolução rápida e permanente do 
conhecimento científico com a necessidade de uma 
avaliação crítica dos conteúdos. 
 

Todavia, pela informação que fornece e pelo 
valor social que lhe é atribuída, a classificação é muito 
importante, o que justifica que continue a ser 
considerada como um dos elementos nucleares da 
avaliação. Deve ser o resultado de um percurso que, 
em função do que foi alcançado, exprima o grau 
atingido através de um valor numa escala, numérica 
ou outra. 

  
Neste contexto, a avaliação, no seu sentido 

lato, pode assumir funções de diagnóstico, ser 
formativa e sumativa, de acordo com as suas 
finalidades e consequências. 
 
 
 

A avaliação formativa destina-se a fornecer 
informações aos docentes sobre os efeitos dos 
processos de ensino, e aos discentes sobre a 
aprendizagem que estão a realizar e eventuais 
problemas com que se estejam a confrontar. 
Pretende-se, desta forma, dotar as partes de 
informações que possam contribuir para melhorar as 
respetivas ações, melhorando a qualidade global da 
formação.  

 
Importa realçar que a qualidade da formação 

depende muito do modo como cada discente se co-
responsabiliza e apropria dos processos que lhe 
permitam construir o conhecimento. Daí resulta o 
reconhecimento da importância de se fomentarem 
práticas de autoavaliação que favoreçam o 
desenvolvimento de capacidades metacognitivas de 
autoanálise e de autorregulação.  
 

Para tal, torna-se necessário que os 
discentes conheçam e tenham uma representação 
correta dos objetivos do curso e de cada uma das 
áreas disciplinares que o configuram, devendo estes 
elementos ser divulgados atempadamente.  
 

A avaliação sumativa destina-se a classificar 
os discentes no final de um percurso de formação, 
situando-os face a uma meta estabelecida.  

 
No sentido de permitir adequar os métodos 

de avaliação aos princípios acima enunciados, a 
Comissão Pedagógica do Instituto de Ciências da 
Saúde-Viseu aprova os seguintes princípios a 
observar na avaliação dos discentes e a aplicar à 
Licenciatura em Ciências Biomédicas Dentárias e ao 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária:  
 
 

a) Especificidade do ensino médico-dentário de 
complexidade crescente 

b) Curva de aprendizagem aplicada a atos de 
complexidade crescente 

c) Aptidão para executar atos médico-dentários. 

d) Execução gestual baseada no conhecimento 
dos princípios biológicos subjacentes. 

 

CAPÍTULO I  

ADMISSÃO E MATRÍCULA 

ARTIGO 1º 
ADMISSÃO AO 1º ANO 

 

A admissão ao 1º Ano do curso de Mestrado Integrado 

em Medicina Dentária (MIMD) do Instituto de Ciências 

da Saúde (ICS) – Viseu do Centro Regional de Viseu 

(CRV) da Universidade Católica Portuguesa (UCP) 

pressupõe que os candidatos reúnam os requisitos 

gerais de acesso ao ensino superior público, isto é: 

a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário 

ou habilitação legalmente equivalente para a 

frequência do ensino superior, estando a admissão 

condicionada a um numerus clausus (de acordo 

com o artigo 5º) e a nota mínima de candidatura 

(calculada de acordo com o artigo 4º); 

b) Tenham mais de 23 anos e obedeçam aos 

requisitos exigidos no Decreto-Lei n.º 64/2006, para 

a frequência do ensino superior, e ao regulamento 

de Acesso a Maiores de 23 anos da Universidade 

Católica Portuguesa. 

c) De acordo com o Regulamento de Acesso aos 

Ciclos de Estudos de Licenciaturas e Mestrados 

Integrados aprovado anualmente por despacho 

reitoral de acordo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de 

março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 

7 de agosto. 

 

ARTIGO 2º 
ADMISSÃO SEM PROVAS DE INGRESSO 

 

Podem ainda ser admitidos no curso de MIMD, embora 

também respeitando o numerus clausus: 

a) Os candidatos que tenham obtido matrícula numa 

universidade pública em Curso Superior de 

Medicina Dentária; 

b) Os candidatos que estejam habilitados com algum 

grau de licenciatura ou bacharelato em qualquer 

curso superior homologado; 

c) Após análise e aprovação de requerimento, os 

candidatos que tenham obtido matrícula em Curso 

Superior não público de Medicina Dentária ou 

noutro Curso Superior. 
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ARTIGO 3º 
PROVAS DE INGRESSO 

 

No ato da matrícula os discentes não abrangidos pelo 

Regulamento de acesso a maiores de 23 anos devem 

apresentar documento comprovativo das 

classificações obtidas no concurso nacional de Acesso 

ao Ensino Superior, designadamente nos exames 

nacionais das áreas definidas pela Comissão 

Cientifica do Instituto de Ciências da Saúde. Como 

obrigatórias para efeitos de acesso ao Mestrado 

Integrado em Medicina Dentária. 

 

ARTIGO 4º 
CÁLCULO DA NOTA DE CANDIDATURA  

 

A nota de candidatura é calculada pela média 

ponderada das duas seguintes classificações com os 

respetivos pesos: 

a) Classificação final da frequência do ensino 

secundário ou habilitação equivalente com o peso 

de 60%; 

b) Classificação das provas de ingresso escolhida 

(em exames nacionais de disciplinas do ensino 

secundário) com o peso de 40%. 

 

ARTIGO 5º 
NUMERUS CLAUSUS  

 

1. Em cada ano a Coordenação do MIMD 

estabelecerá o número máximo de discentes a 

admitir (numerus clausus). 

2. A quota máxima a preencher por discentes 

candidatos com mais de 23 anos, ao abrigo do DL 

64/2006 de 21 de março, será definida 

anualmente pelo conselho científico do Instituto 

de Ciências da Saúde da UCP. 

3. O numerus clausus é preenchido pelos discentes 

que tenham obtido de forma hierárquica a melhor 

classificação. 

 

ARTIGO 6º 
NOTA MÍNIMA DE CANDIDATURA  

 

1. Em cada ano a Coordenação do MIMD 

estabelece uma classificação mínima de 

candidatura.  

 

CAPÍTULO II  

DISCENTES 

ARTIGO 7º 
DISCENTES 

 

Os discentes do curso de MIMD, do Centro Regional de 

Viseu da Universidade Católica Portuguesa obedecerão 

à tipificação constante do Art. 54º dos Estatutos da 

Universidade Católica Portuguesa. 

 

ARTIGO 8º 
OBRIGAÇÕES DOS DISCENTES 

 

1. - Considerando o espírito subjacente ao presente 

regulamento, as aulas são planificadas para um regime 

presencial obrigatório, pelo que todos os discentes que 

pretendem obter grau de mestre em Medicina Dentária 

deverão assegurar a frequência efetiva às aulas e a 

realização dos exercícios e demais tarefas escolares, 

particularmente nas áreas com componentes prática, 

pré-clínica e clínica, devendo os métodos de avaliação 

incluir como pré-requisito o cumprimento da 

assiduidade;  

2. - Considera-se que um discente cumpre a 

assiduidade a uma Área Disciplinar se, tendo estado 

regularmente inscrito, não exceder o número limite de 

faltas correspondente a 25% das aulas previstas no 

plano de estudos. 

3. Quando um discente tiver Áreas Disciplinares em 

atraso, com incompatibilidade de horário em relação às 

unidades curriculares do ano em que está matriculado: 

a) Terá de assegurar junto dos professores a 

possibilidade de executar os atos/trabalhos exigidos no 

programa da área disciplinar. 

CAPITULO III  

PLANO DE ESTUDOS 

ARTIGO 9º 
PRINCÍPIOS 

 

1. A formação no curso de MIMD visa não só os 

objetivos fixados no R/B-AD-807/2006 publicado no 

DR Nº152 de 8 de agosto de 2006 bem como o 

Programa de Conteúdos, Objetivos e Métodos 

Resumidos e constantes do Dossier do curso de 

MIMD. 

2. A formação no curso de MIMD é bietápica, isto é, 

está organizada em dois ciclos, correspondendo o 

primeiro a uma Licenciatura em Ciências 



REGULAMENTO DO MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA DENTÁRIA - MIMD 

 

Página 7 de 18 

 

Biomédicas Dentárias com 3 anos e o segundo a 

um Mestrado Integrado em Medicina Dentária 

com 2 anos. 

3. O ensino é feito por áreas disciplinares ou áreas 

de conhecimento agrupadas em unidades 

curriculares, distribuídas por semestres. 

4. Todos os semestres incluem um período até 18 

semanas letivas com aulas e a avaliação 

integrada (denominada 1ª Época de Avaliação). 

5. Na semana seguinte ao fim do semestre tem lugar 

a 2ª Época de Avaliação das unidades 

curriculares do respetivo semestre. 

6. Na semana seguinte à 2ª Época de Avaliação, 

existe, em cada semestre, a Época de Recurso. 

 

ARTIGO 10º 
ELENCO DAS ÁREAS DISCIPLINARES QUE 

INTEGRAM AS UNIDADES CURRICULARES 
 

1. O elenco das áreas disciplinares integradas nas 

várias unidades curriculares a lecionar em cada 

ano consta do Anexo I ao Regulamento que 

define o “Plano do Curso de Mestrado Integrado 

em Medicina Dentária”. 

2. Em harmonia com os princípios referidos no artigo 

anterior, o “Plano do Curso de Mestrado Integrado 

em Medicina Dentária” é constituído por Áreas 

Disciplinares organizadas em Unidades 

Curriculares. 

 
 

CAPÍTULO IV 

REGIME ESCOLAR  

ARTIGO 11º 
AULAS LECIONADAS FORA DAS 

INSTALAÇÕES DO CRV 
 

No curso de MIMD, poderá haver necessidade, 

por imperativos pedagógicos, de deslocações dos 

discentes para fora das instalações do CRV, facto 

que os discentes devem conhecer, assumindo as 

respetivas responsabilidades e respeitando os 

cuidados inerentes apresentados pelos docentes.  

 

CAPITULO V 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 
DOS DISCENTES 

ARTIGO 12º 
PRINCÍPIOS GERAIS  

 

1. O processo formativo dos discentes inclui, além da 

sua participação presencial e ativa nas aulas, a 

prestação de provas e a realização de trabalhos de 

vários tipos, no decorrer da lecionação ou no termo 

desta. A avaliação de todos estes atos deve ser 

feita com a devida objetividade e segundo critérios 

pedagógicos adequados. 

2. Uma vez que as áreas disciplinares estão 

organizadas em unidades curriculares, a 

classificação da unidade curricular é calculada 

através da média ponderada da classificação de 

cada área disciplinar que a integrar. A ponderação 

será feita com base no número de horas de 

contacto em cada área disciplinar como consta do 

anexo 1. 

3. No final das aulas de cada semestre haverá uma 

avaliação de cada Área Disciplinar que pode 

assumir uma das seguintes formas: 

a) contínua com avaliação final;  
b) contínua sem avaliação final;   

4. A avaliação final pode constar de uma prova 

escrita, ou oral, ou prática, ou qualquer combinação 

destas.  

5. Sem prejuízo do disposto no ponto 3 do artigo 12º, 

nas Áreas Disciplinares com componente clínica, a 

avaliação final não poderá assumir nunca uma 

natureza alternativa à avaliação contínua. A 

obtenção de uma classificação inferior a 9,50 na 

avaliação contínua, implicará a consequente 

reprovação do discente. 

6. Em todas as áreas disciplinares, sempre que se 

justifique, são definidas competências mínimas 

indispensáveis à aprovação na unidade curricular 

em causa. Estas competências são aquelas cuja 

aprendizagem não pode ser transferida para uma 

área disciplinar seguinte no plano do curso.  

7. A avaliação das unidades curriculares que 

envolvam atuação clinica, efetua-se ao longo da 

lecionação no sentido de determinar o grau de 

domínio e competência do discente para resolver 

as questões ou problemas clínicos, nestes casos 

as provas de avaliação teóricas finais são 

eliminadas ou tendem a revestir-se de carater 

supletivo. 

8. A avaliação dos elementos de formação e 

avaliação, competências mínimas e tarefas 

mínimas não podem ser prejudicados por qualquer 

regime especial. 

9. Os elementos descritos no ponto 6 têm de estar 

explícitos na ficha de unidade/área curricular e a 
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sua alteração durante o semestre terá de ser 

justificada e ratificada pela Comissão Pedagógica. 

10. Quando sejam realizadas provas finais, a 

classificação final do discente deverá refletir não 

só o rendimento conseguido nessas provas, como 

a avaliação de participação referida em 1. 

ARTIGO 13º 
ESCALA CLASSIFICATIVA 

 

1. Todos os trabalhos e prestações, isoladamente ou 

em grupos coerentes associáveis e provas 

teóricas finais devem ter uma classificação numa 

escala de 0 a 20 e um peso específico adequado 

ao valor relativo de cada um(a). A classificação 

das provas teóricas finais é lançada na pauta com 

arredondamento às décimas. 

2. As avaliações finais de cada área disciplinar serão 

expressas na escala referida em 1, e 

arredondadas às décimas. 

3. As classificações das Unidades Curriculares 

serão expressas na escala referida em 1, e 

arredondadas à unidade. 

4. Para efeitos da escala europeia de 

comparabilidade de classificações, às 

classificações finais de Área Disciplinar e curso 

aplicar-se-ão a correspondência e os princípios 

definidos nos artigos 18.º a 22.º do Decreto-Lei n.º 

42/2005, de 22 de fevereiro. 

 

ARTIGO 14º 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS 

DISCENTES  
 

1. A avaliação contínua é um processo em que se 

avalia a frequência e desempenho do discente de 

modo contínuo em relação a objetivos 

previamente fixados.  

2. A componente contínua da avaliação pode 

assumir a forma de trabalhos laboratoriais, provas 

teóricas e/ou orais, trabalhos ou projetos 

individuais ou de grupo, participação nas aulas e 

realização supervisionada de atos clínicos.  

3. Nas Áreas Disciplinares com componente clínica, 

os aspetos ético-profissionais subjacentes à 

relação médico-doente deverão ter um papel 

estruturante no processo avaliativo. 

4. Salvo situações devidamente justificadas e 

aprovadas pela Comissão Pedagógica, 

a componente contínua assenta em provas 

teóricas/orais que têm lugar no tempo letivo 

atribuído a cada turma. 

5. Se o método de avaliação incluir provas escritas, 

a última destas poderá ser realizada na data do 

exame da época normal, desde que a Comissão 

Pedagógica previamente o autorize, o que 

só poderá ocorrer caso o órgão, à luz do preâmbulo 

deste Regulamento, considere que se está 

perante uma situação efetiva de avaliação 

contínua.  

6. O docente responsável pelas Áreas Disciplinares 

fica obrigado a comunicar entre a 7ª e a 8ª semana 

de cada semestre uma informação relativa à 

avaliação contínua dos discentes ao Coordenador 

do MIMD;  

7. Os discentes dos regimes especiais não estão 

isentos de demonstrar que possuem os 

conhecimentos e as competências mínimas 

exigidas e previamente definidas na respetiva ficha 

de Área Disciplinar. 

8. Sem prejuízo do disposto no número 1 do artigo 

15º, decorre ainda da natureza específica do 

processo de ensino-aprendizagem nas Áreas 

Disciplinares com componente clínica a 

obrigatoriedade de todos os discentes obterem 

aprovação na avaliação contínua, mesmo quando a 

realização supletiva de prova final teórica esteja 

prevista.  

 

ARTIGO 15º 
AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES 

CLÍNICAS 
 

1. Nas unidades curriculares com atuação clinica, a 

obtenção de uma classificação negativa na 

avaliação contínua impede o recurso a exame, em 

qualquer época, de acordo com o descrito no artigo 

12º do ponto 6. 

 

2. A descrição da avaliação contínua deverá incluir 

obrigatoriamente a definição da cotação a atribuir a 

cada um dos diferentes parâmetros avaliativos 

definidos para cada área disciplinar que integra a 

unidade curricular. Essa cotação deve constar da 

ficha de área disciplinar publicada e divulgada aos 

discentes no primeiro dia de aulas. 

 

3. A cotação a atribuir à componente assiduidade e 

pontualidade em conjunto não poderá ser superior 

a 10% da avaliação contínua. 

 

4. A existência de um número mínimo de trabalhos 

executados para efeitos de cumprimento do 

disposto no Art.º. 12, n.ºs 9 e 10, visando a 

obtenção de aprovação na área disciplinar deve 

estar claramente definida e incluída na ficha da 

área disciplinar. 

 

ARTIGO 16º 
AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES 

TEÓRICAS E TEÓRICO-PRÁTICAS  
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1. As áreas disciplinares que integram as unidades 

curriculares de natureza Teórica e Teórico-Prática 

terão a avaliação do desempenho do discente 

com duas classificações, cada uma com o seu 

peso percentual: 

a)  A dos seus trabalhos e prestações 

individuais (documentos, exposições orais, 

etc.); 

b) A da Prova de Avaliação Final, componente 

que tem também um peso que é definido em 

2.  

2. O peso da classificação da Prova ou Provas de 

Avaliação Final no conjunto da avaliação do 

desempenho do discente na área disciplinar não 

poderá ser inferior a 60% nas unidades 

curriculares consideradas teóricas e 40% nas 

unidades curriculares consideradas teórico-

práticas.  

 

ARTIGO 17º 
DIVULGAÇÃO DE CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 
 

O processo e os critérios de avaliação de 

conhecimentos dos discentes relativos a cada área 

disciplinar devem ser dados a conhecer aos discentes, 

de modo claro e objetivo, no início da lecionação e 

serem publicados na página do ICS-Viseu. Esta 

informação deverá estar integrada na Ficha da Área 

Disciplinar descrita no artigo seguinte. 

 

ARTIGO 18º 
FICHA DA ÁREA DISCIPLINAR  

 

1 - O modo de funcionamento de cada Área Disciplinar 

deve obrigatoriamente ser descrito na ficha de Área 

Disciplinar pelo docente responsável até ao início do 

semestre, sendo dado conhecimento da mesma aos 

Regentes das Áreas de Conhecimentos respetivas e 

ao Coordenador do MIMD; 

2 - Aquando do início do semestre os Regentes das 

Áreas de Conhecimento deverão disponibilizar aos 

Serviços Escolares as fichas das Áreas Disciplinares 

sob sua supervisão; 

3 - As fichas das Áreas Disciplinares deverão conter, 

os seguintes elementos: 

a) Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, 

aptidões e competências a desenvolver pelos 

discentes) 

b) Conteúdos programáticos 

c) Demonstração da coerência dos conteúdos 

programáticos com os objetivos da unidade 

curricular 

d) Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

e) Demonstração da coerência das metodologias 

de ensino com os objetivos de aprendizagem 

da unidade curricular 

f) Bibliografia principal 

 

ARTIGO 19º 
APROVAÇÃO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

1 - A Comissão Pedagógica pode não aprovar os 

métodos de avaliação e de cálculo da classificação final 

propostos nos termos dos artigos anteriores, nos casos 

em que aqueles não respeitem o espírito e as normas 

do presente regulamento. 

2 - Quando se verifique o disposto no número anterior, 

o órgão competente solicita aos regentes das 

disciplinas em causa a adequação às regras em vigor. 

 

ARTIGO 20º 
ÉPOCAS DE EXAMES  

 

1 - Em cada semestre os discentes disporão de três 

épocas para a realização das provas teóricas finais de 
cada Área Disciplinar: 

a) Época normal e época de recurso, a que têm acesso 
todos os discentes inscritos que preencham os 
requisitos definidos na ficha de Área Disciplinar; 

 Época especial para conclusão de ciclo, à qual 
têm acesso os discentes que puderem concluir 
o ciclo de estudos (Licenciatura ou Mestrado) 
através da aprovação no máximo de 
disciplinas legalmente permitido, desde que 
tenham pelo menos uma inscrição nessas 
Áreas Disciplinares e cumpram com os 
requisitos exigidos no processo de avaliação 
da área disciplinar. 

 
ARTIGO 21º 

ÉPOCA NORMAL 

 
1 - A Época Normal para realização das Avaliações 
Teóricas Finais das Áreas Disciplinares decorrerá no 
termo dos respetivos semestres, com a calendarização 
aprovada na Comissão Pedagógica e nos períodos 
definidos no Calendário Escolar; 

2 - Na Época Normal serão facultadas aos discentes 
duas chamadas para realização das Avaliações Finais 
previstas em cada Área Disciplinar. 

3. - No caso de obtenção de aprovação na 1ª chamada, 
o discente fica impedido de se submeter à 2ª chamada. 
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ARTIGO 22º 

ÉPOCA DE RECURSO 

 

1 - A Época de Recurso para realização das 
avaliações finais das Áreas Disciplinares decorrerá 
após a Época Normal, com a calendarização aprovada 
na Comissão Pedagógica e nos períodos definidos no 
Calendário Escolar. 

2 – A realização de provas de avaliação na época de 
recurso implica o pagamento de emolumentos. 

3 - Na época de recurso, haverá apenas uma 
chamada para cada Área Disciplinar. 

4 - Em cada época de recurso os discentes poderão 
realizar exames de quaisquer Áreas Disciplinares 
(Teóricas ou Teórico-Práticas) em que estejam 
matriculados e em que: 

a) não tenham obtido aprovação; 

b) pretendam efetuar melhoria de nota; 

5 - Nas Áreas Disciplinares com atuação clínica a 
aprovação na avaliação contínua poderá decorrer até 
ao final da época de recurso sempre que considerado 
necessário. 

 

 

ARTIGO 23º 

MELHORIA DE CLASSIFICAÇÃO  

 

1 - Os discentes podem requerer uma prova de 
melhoria de classificação uma única vez por Área 
Disciplinar, na época de recurso imediatamente 
subsequente àquela em que obtiveram aprovação e 
em que a Área Disciplinar tenha prova de avaliação 
prevista. 

2 - O processo de melhoria de classificação deve 
constar obrigatoriamente da ficha de Área Disciplinar, 
não podendo, contudo, alterar a classificação da 
avaliação contínua das Unidades Curriculares com 
atuação clinica. 

3 - A classificação final na Área Disciplinar é a mais 
elevada entre aquela que havia sido obtida 
inicialmente e a que resultar da melhoria de 
classificação efetuada. 

 

ARTIGO 24º 
ÉPOCA ESPECIAL  

 

Nos casos previstos na Lei poderão os discentes ter 

direito a Época Especial mediante requerimento 

apresentado ao Coordenador do MIMD. 

 

ARTIGO 25º 
CONSULTA DE PROVAS ESCRITAS DE 

AVALIAÇÃO 
 

Após a publicação das classificações das provas e 

principais trabalhos serão facultadas individualmente a 

cada discente, pelos professores, as respetivas provas 

e trabalhos e deverão ser prestados esclarecimentos 

sobre a correção das(os) mesmas(os) quando não 

estejam formalmente registados sobre essas provas ou 

trabalhos ou em documento específico para esse efeito, 

a fim de proporcionar aos discentes uma orientação na 

sua futura metodologia de estudo e aprendizagem.  

1 – O processo de consulta das provas deve ser 

completado até três dias úteis antes da realização da 

prova seguinte da Área Disciplinar que ocorra no 

mesmo ano letivo, devendo o horário e o local de 

consulta das provas ser divulgados juntamente com os 

respetivos resultados. 

2 – É admissível recurso da classificação nas provas 

escritas sempre que se verifique: 

a) Omissão na atribuição de classificação a uma 

questão; 

b) Erro de cálculo na soma das classificações 

atribuídas às diferentes questões;  

c) Erros de transcrição para a pauta da classificação 

resultante da soma das classificações atribuídas às 

diferentes questões; 

d) outros vícios de forma;  

e) Erros de apreciação.  

3 - Nas circunstâncias previstas nas alíneas a), b) e c) 

do n.º 2 do Art.º. 25º, o docente deverá proceder à 

correção dos erros detetados, comunicando as novas 

classificações aos serviços académicos competentes; 

4 - Nas demais situações previstas no n.º 2 do Art.º. 

25º ou quaisquer em que não se verifique acordo entre 

o docente e discente proceder-se-á da seguinte forma: 

a) O recurso deverá ser apresentado, por escrito, à 

Comissão Pedagógica, no prazo de cinco dias úteis a 

contar da data em que ocorreu a consulta da prova; 

b) O recurso terá de ser devidamente fundamentado e 

será apresentado por escrito em simultâneo ao 

responsável pela Área Disciplinar e à Comissão 

Pedagógica; 

c) A competência para apreciar e decidir dos 

fundamentos do recurso caberá à Comissão 

Pedagógica; 
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d) A decisão final sobre o recurso deverá ser tomada 

e comunicada ao interessado e ao docente. 

 

ARTIGO 26º 
IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE 

A AVALIAÇÃO 
 

1 - Qualquer prova de avaliação deverá ser realizada 

em condições que permitam a confirmação da 

identidade do discente e a confirmação da entrega da 

prova; 

2 - Entende-se por fraude, a cópia, o plágio ou 

qualquer outra prática de onde resulte um benefício 

ilícito para a classificação do discente; 

3 - A prática por um discente de qualquer 

irregularidade em qualquer elemento do processo 

avaliativo suscetível de ser qualificado como fraude 

académica implicará a anulação desse elemento; 

4 - Concomitantemente, será instaurado um 

processo disciplinar seguindo as disposições do 

Regulamento Disciplinar da UCP.  

 

CAPITULO VI  

PRINCÍPIOS GERAIS DA 
TRANSIÇÃO DE ANO 

ARTIGO 27º 
RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA E INSCRIÇÃO 

NAS UNIDADES CURRICULARES 
 

1. A matrícula caduca no fim do ano escolar. Todos 

os discentes devem proceder à sua renovação em 

impresso próprio, em data afixada pela secretaria. 

Os discentes que façam exames em data 

posterior deverão renovar a matrícula até ao 

terceiro dia útil, inclusive, após a publicação da 

última classificação de exame efetuado pelo 

discente. 

2. O discente deverá inscrever-se em todas 

Unidades Curriculares dos anos anteriores às 

quais não obteve aprovação, devendo a inscrição 

em unidades curriculares subsequentes pressupor 

a inexistência de impedimentos decorrentes dos 

objetivos/requisitos mínimos estabelecidos por 

cada equipa docente entre unidades pré-clínicas e 

clínicas. 

a) Nos casos em que a equipa docente preveja 

que é possível ao discente recuperar as 

competências deve informar o discente, a 

Coordenação e a Comissão Pedagógica, e 

proceder à elaboração de um plano de 

recuperação individual. 

b) Da identificação resultante da aplicação da 

alínea anterior, a equipa docente deve dar 

conhecimento da mesma quer ao discente 

quer aos serviços escolares para que possa 

haver revisão da inscrição no prazo máximo de 

4 semanas após o inicio das aulas. 

 

3. No ato da matrícula o discente toma conhecimento 
do Regulamento do curso de MIMD e do local onde 
pode proceder à sua consulta. 

 

ARTIGO 28º 
MATRÍCULA E INSCRIÇÃO EM UNIDADES 

CURRICULARES  
 

1. Após a 1ª matrícula no curso MIMD, o discente 

poderá inscrever-se num número de unidades 

curriculares que perfaça um máximo de 75 ECTS, 

considerando, para os devidos efeitos, o número de 

créditos correspondentes às unidades curriculares 

em que o discente não obteve aprovação.  

2. O discente só poderá transitar entre anos letivos se 

tiver até um máximo de 15 ECTS em atrasos. 

 
ARTIGO 29 

INTERRUPÇÃO DO CURSO E REINGRESSO 
 

Sempre que haja interrupção do curso, por pelo menos 

um semestre letivo sem matrícula, ou com matrícula, 

mas ausência total das aulas sem justificação aceite, o 

reingresso fica condicionado à existência de vagas no 

ano de reingresso e deve ser solicitado ao Diretor do 

Instituto de Ciências da Saúde. 

 

CAPÍTULO VII  

TÍTULOS DA LICENCIATURA E 
MESTRADO 

ARTIGO 30º 
CONCLUSÃO DO 1º CICLO 

 

1. A atribuição de títulos de Licenciatura e Mestrado 

segue os princípios gerais do decreto-lei nº74/2006 

de 24 de março. 

2. Os discentes têm de concluir 180 ECTS 

correspondentes ao primeiro ciclo, após o que lhes 

é conferido o grau de licenciatura em Ciências 
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Biomédicas Dentárias pela Universidade Católica 

Portuguesa.  

3. Para concluir o primeiro ciclo, os discentes podem 

recorrer a uma Época Especial, até ao máximo de 

duas áreas disciplinares não clinicas por cada 

semestre.  

a) A matrícula no segundo ciclo só é possível 

após a conclusão do primeiro ciclo. No 

entanto o discente, a título excecional pode 

inscrever-se em Unidades Curriculares do 2º 

Ciclo mediante a apresentação de um 

requerimento à direção do ICS-Viseu. 

 

ARTIGO 31º 
MATRÍCULA E CONCLUSÃO DO 2º CICLO 

 

1. Os discentes que tiverem obtido o grau de 

Licenciatura em Ciências Biomédicas Dentárias 

noutra Instituição que não a Universidade Católica 

Portuguesa, podem mediante pedido dirigido ao 

Coordenador do MIMD e após avaliação 

curricular, solicitar a matrícula no segundo ciclo 

do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da 

UCP. 

2. A conclusão do segundo ciclo corresponde à 

aprovação na defesa pública da Dissertação no 

10º semestre do curso de MIMD. 

3. A defesa pública referida em 2 só pode ser 

realizada após a aprovação em todas as unidades 

curriculares.  

4. Aos discentes que concluírem o 2º ciclo é-lhes 

conferido o grau de Mestre em Medicina Dentária. 

 

ARTIGO 32º 
CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CICLO  

 

1. As classificações finais da licenciatura e do 

mestrado são calculadas por uma média da 

classificação obtida em cada unidade curricular 

ponderada pelos ECTS correspondentes a cada 

ciclo de estudos (Licenciatura e Mestrado 

Integrado em Medicina Dentária).  

 

CAPÍTULO VIII  

REGRAS PARA A ELABOR AÇÃO DA 
DISSERTAÇÃO 

 

ARTIGO 33º 
T IPO DE PROVA FINAL  

 

1. O segundo ciclo do Mestrado Integrado, adiante 

designado de MI, tem como Prova Final a 

elaboração de uma Dissertação e segue o 

Regulamento Geral dos Cursos de Mestrado do 

CRV. 

2. A Prova Final consistirá numa dissertação de 

natureza científica, original e especialmente 

realizada para este fim ou eventualmente relatório 

de atividade clinica, objeto de um relatório final a 

desenvolver individualmente até ao final do 4º 

semestre daquele ciclo, no âmbito das Unidades 

Curriculares: Trabalho de Monografia e 

Experimentação I e II. 

3. As regras de elaboração da Prova Final seguem o 

disposto no Guia Para a Organização e 

Apresentação de Dissertação De Mestrado, 

elaborado pela Coordenação do MIMD. 

4. A apresentação da Prova Final segue o disposto no 

artigo 23º do Regulamento Geral dos Cursos de 

Mestrado do CRV. 

 

ARTIGO 34º 
ORIENTAÇÃO DA PROVA FINAL 

 

A orientação da dissertação segue o disposto no artigo 

22º do Regulamento Geral dos Cursos de Mestrado do 

CRV. 

Dadas as especificidades do MIMD para efeitos de 

orientação de monografias deverão observar-se as 

seguintes regras: 

a) só poderão orientar teses docentes do ICS-

Viseu com o grau de Doutor. 

b) sempre que considerado útil poderá existir um 

coorientador com o grau de Mestre, Doutor ou 

Especialista na área de conhecimento em que 

se insere a prova; 

c) a orientação de tese implicará o cumprimento 

de requisitos científico-pedagógicos mínimos 

definidos pelo Coordenador do MIMD, que 

deverá submeter a respetiva proposta de 

nomeação à Comissão Coordenadora do ICS-

Viseu; 

 

ARTIGO 35º 
PROJETOS DE DISSERTAÇÃO 

 

1.  A apresentação dos temas de dissertação é 

da exclusiva responsabilidade dos docentes. Os 

discentes efetuarão, posteriormente, uma seleção 
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do tema que considerem mais adequado às suas 

áreas de interesse científico;   

2. Os temas deverão ser submetidos ao 

Coordenador do MIMD para apreciação até 21 de 

setembro de cada ano letivo; 

3. Será aplicado um fator de ponderação em 

função da natureza da dissertação: 

a) Trabalho original de investigação ou meta-

análise: Fator = 1 

b) Relatório de Atividade Clinica: Fator = 0.8 

 

ARTIGO 36º 
JÚRIS DOS ATOS PÚBLICOS DE AVALIAÇÃO 

DA DISSERTAÇÃO 
 

A composição e atuação dos júris dos atos públicos 

de avaliação da dissertação seguem o disposto no 

artigo 25º do Regulamento Geral dos Cursos de 

Mestrado do CRV. 

ARTIGO 37º 
ATUAÇÃO DO JÚRI E REALIZAÇÃO DAS 

PROVAS PÚBLICAS  
 

A atuação do júri e realização das provas públicas 

segue o disposto no artigo 28º do Regulamento Geral 

dos Cursos de Mestrado do CRV. 

 

 

ARTIGO 38º 
DELIBERAÇÃO DO JÚRI  

 

Na deliberação do júri serão aplicadas as 

determinações constantes do Regulamento Geral de 

Mestrado do CRV (Art.º 29°). 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS E  
TRANSITÓRIAS 

 

ARTIGO 39º 
DISCENTES ABRANGIDOS POR REGIMES 

ESPECIAIS 
 

A avaliação, direitos e deveres dos discentes 

abrangidos por regimes especiais obedece ao disposto 

nas presentes normas, sem prejuízo do cumprimento da 

legislação especial aplicável e de normas internas da 

Universidade Católica Portuguesa, aprovadas pelos 

órgãos competentes. 

ARTIGO 40º 
REGIME DISCIPLINAR  

 

Os discentes ficam sujeitos ao Regulamento Disciplinar 

da Universidade Católica Portuguesa. 

ARTIGO 41º 
ENTRADA EM VIGOR E ALTERAÇÕES  

 

1 - As alterações a este Regulamento têm de ser 

propostas pela Comissão Pedagógica e aprovadas pela 

Comissão Científica do ICS-Viseu, sendo 

posteriormente ratificadas pelo Conselho Científico do 

Instituto de Ciências da Saúde; 

2 - As alterações referidas no número anterior entram 

em vigor no ano letivo que se segue à sua aprovação; 

3 - Este regulamento deve ser amplamente divulgado, 

sendo, para o efeito, enviada uma cópia eletrónica a 

todo o corpo docente e discente, bem como aos órgãos 

administrativos com papel ativo na sua aplicação. 
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ANEXO I –  PLANO DE ESTUDOS DO CURSO DE MESTR ADO INTEGRADO EM 
MEDICINA DENTÁRIA  

1º ano / 1º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar (%) % Área 

Disciplinar 

Horas de 

contacto 

ECTS 

Unidade Básica I Bioquímica  100% T= 26 TP=34 5,5 

Unidade Básica II 

Sistemas de Informação e 

Comunicação  
50,0% T= 7 TP= 24 

6 

Bioestatística  50,0% T= 9 TP= 22  

Unidade Básica III 
Biologia Celular  54,8% T= 30 TP= 16 

7,5 

Biologia Molecular  45,2% T= 14 TP= 24  

Unidade Básica IV Inglês  100% T= 2 TP= 30  3 

Unidade Biomédica I 

Anatomia  48,7% T= 20 TP= 18 

7 

Histologia e Embriologia 51,3% T= 20 TP= 20 

Unidade Integrativa I Integração  100% T= 4 TP= 6   1 

 

1º ano / 2º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar % Área 

Disciplinar 

Horas de 

contacto 

ECTS 

Unidade Básica V Bioquímica  100% T= 24 TP= 24  7 

Unidade Básica VI 
Psicologia  37,5% T= 6 

1,5 
Comunicação  62,5% TP= 10 

Unidade Básica VII 
Imunobiologia  62,3% T= 24 TP= 24  

7 
Genética Molecular  37,7% T= 14 TP= 15   

Unidade Básica VIII Biomateriais  100% T= 20 TP= 12 2,5 

Unidade Biomédica II 

Anatomia  33,4% T= 25 TP= 15   

10,5 

Histologia  18,3% T= 10 TP= 12   

Fisiologia  28,3% T= 25 TP= 9 

Imagiologia  20,0% T= 22 TP= 2 

Unidade Integrativa II Integração  100% T= 2 TP= 24 1,5 
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2º ano / 1º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar % Área 

Disciplinar 

Horas de 

contacto 

ECTS 

Unidade Biomédica III 
História da Medicina e Medicina 

Dentária  100% T= 11 1 

Unidade Biomédica 

IV 

Anatomia Dentária  32,5% T= 15 TP= 24 

9,5 

Histologia da Cavidade Oral  20,8% T= 15 TP= 10 

Fisiopatologia  35,0% T= 14 TP= 28 

Anatomia Patológica  11,7% T= 14 

Unidade Pré-clínica I Princípios Gerais de Farmacologia  100% T= 10 TP= 10 2 

Unidade Pré-clínica II 

Microbiologia  70,4% T= 34 TP= 42 
10 

Imunologia  29,6% T= 10 TP= 22 

Unidade Clínica I 

 Iniciação à Clínica 21,6% 
TP= 16 

7,5 Imagiologia  51,4% T= 10 TP= 28 

Técnicas Relacionais em Saúde 
27,0% 

 
T= 2 TP= 18 

 

2º ano / 2º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar % Área 

Disciplinar 

Horas de 

contacto 

ECTS 

Unidade Biomédica 

V 

Biomateriais  57,1% T= 12 TP= 12 
4 

Biomateriais Dentários  42,9% T= 12 TP= 6 

Unidade Pré-Clínica 

III 
Epidemiologia e Saúde Pública  100% T= 16 TP= 16 3 

Unidade Clínica II 
Farmacologia  58,6% T= 20 TP= 48 

10,5 
Semiologia Clínica  41,4% T= 16 TP= 32 

Unidade Clínica III 

Iniciação à Dentisteria Operatória  35,6% T= 20 TP= 12 

9 
Iniciação à Cirurgia Oral 22,2% T= 6 TP= 14 

Iniciação à Endodontia 42,2% T= 30 TP= 8 

Unidade Biomédica 

VI 
Patologia Clínica  100% T= 38 3,5 
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3º ano / 1º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar % Área Disciplinar Horas de contacto ECTS 

Unidade Pré-Clínica IV Terapêutica  100% T= 30 2,5 

Unidade Pré-Clínica V 
Medicina Dentária Preventiva  51,6% P= 16 

3 
Saúde Pública  48,4% T= 15 

Unidade Pré-Clínica VI 

Anestesia, Emergência Médica e 
Suporte Básico de Vida  

77,1% T= 5 P= 22  
1,5 

Toxicologia 22,9% P= 8 

Unidade Clínica IV 

Odontontopediatria  33,4% T= 15 P= 30 

9 
Oclusão  33,3% T= 15 P= 30 

Ortodontia 33,3% T= 15 P= 30 

Unidade Clínica V 

Medicina Oral  34,8% P= 48 

7,5 Cirurgia Oral  32,6% T= 15 P= 30 

Periodontologia  32,6% T= 15 P= 30 

Unidade Clínica VI 

Dentisteria Operatória  42,0% T= 15 P= 30 

6,5 Endodontia  43,0% T= 16 P= 30 

Biomateriais Dentários 15,0% T= 8 P= 8 

 

3º ano / 2º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar % Área 
Disciplinar 

Horas de 
contacto 

ECTS 

Unidade Pré-Clínica VII 

Prostodontia Removível 36,9% T= 16 P= 32  

8,5 
Prostodontia Fixa  36,9% T= 16 P= 32 

Informática Médico-Dentária  13,9% T= 10 TP= 8 

Biomateriais Dentários  12,3% T= 16 

Unidade Clínica VII 

Dentisteria Operatória  33,4%  P= 48  

7,5 Endodontia  33,3% P= 48 

Oclusão 33,3% T= 16 P= 32 

Unidade Clínica VIII 

Medicina Oral  33,4% P= 48 

6 Cirurgia Oral  33,3% P= 48 

Periodontologia  33,3% P= 48 

Unidade Clínica IX Terapêutica  100% T= 30 2 

Unidade Clínica X 
Bioética e Mundividência Cristã  71,4% T= 10 

0,5 
Direito Médico 28,6% T= 4 

Unidade Clínica XI 
Odontopediatria  50,0% T= 16 P= 32 

5,5 
Ortodontia  50,0% T= 16 P= 32 
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4º ano / 1º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar % Área 
Disciplinar 

Horas de 
contacto 

ECTS 

Unidade Clínica XII Medicina Dentária Preventiva 100% P= 30 2 

Unidade Clínica XIII 

Medicina Oral / 
Oncologia Oral  

26,2% P= 32 

6 Cirurgia Oral  36,9% P= 45 

Periodontologia  36,9% P= 45 

Unidade Clínica XIV 

Biomateriais Dentários  6,8%  T= 9  

8 Prostodontia Removível  46,6% T= 16 P= 45  

Prostodontia Fixa 46,6% T= 16 P= 45   

Unidade Clínica XV 
Dentisteria Operatória  50,0% P= 45 

4,5 
Endodontia  50,0% P= 45 

Unidade Clínica XVI 
Ortodontia  50,5% T= 16 P= 30  

5 
Odontopediatria 49,5% P= 45  

Unidade Clínica XVII 

Ergonomia/Fisiatria  31,8% T= 14  

4,5 
Gerodontologia   
 

68,2% T= 8 P= 22  

 

4º ano / 2º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar % Área 
Disciplinar 

Horas de 
contacto 

ECTS 

Unidade Clínica XVIII Medicina Dentária Preventiva  100% P= 32 2 

Unidade Clínica XIX 

Medicina Oral /Oncologia Oral  25,0% P= 32 

6,5 Periodontologia  37,5% P= 48 

Cirurgia Oral 37,5% P= 48 

Unidade Clínica XX 

Oclusão  28,4% T= 16 P= 32  

9,5 Prostodontia Fixa 33,7% T= 9 P= 48 

Prostodontia Removível  37,9% T= 16 P= 48 

Unidade Clínica XXI 

Dentisteria Operatória  37,5% P= 48 

6,5 Gerodontologia  25,0%  P= 32  

Endodontia 37,5% P= 48 

Unidade Clínica XXII 
Odontopediatria  42,9% P= 48 

5,5 
Ortodontia 57,1% T= 16 P= 48 
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5º ano / 1º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar % Área 
Disciplinar 

Horas de 
contacto 

ECTS 

Unidade Clínica XXIII Medicina Oral  100% T= 6 P= 48 3 

Unidade Clínica XXIV 
Cirurgia Oral  58,4% P= 45 

4 
Periodontologia  41,6% T= 2 P= 30 

Unidade Clínica XXV 

Prostodontia Fixa  36,4% P= 60 

8 Prostodontia Removível  36,4% P= 60 

Oclusão  27,2% P= 45 

Unidade Clínica XXVI 
Dentisteria Operatória  50,0% P= 45 

4,5 
Endodontia  50,0% P= 45 

Unidade Clínica 
XXVII 

Odontopediatria  50,0% T= 2 P= 30 
3,5 

Ortodontia  50,0% T= 2 P= 30 

Unidade Clínica 
XXVIII 

Medicina Regenerativa e 
Biotecnologia  

55,6% T= 15 
1,5 

Implantologia  44,4% T= 4 P= 8 

Trabalho de 
Monografia e 

Experimentação I 
 

100% T=15 5,5 

 

5º ano / 2º Semestre 

Unidade Curricular Área Disciplinar % Área 
Disciplinar 

Horas de 
contacto 

ECTS 

Clínica Integrada 
Área 1 

Medicina Oral  33,3% P= 32 

4 Cirurgia Oral  33,4% P= 32 

Periodontologia  33,3% P= 32 

Clínica Integrada 
Área 2 

Prostodontia Fixa  46,4% P= 64 

5,5 Prostodontia Removível  46,4% P= 64 

Implantologia  7,2% T= 2 P= 8  

Clínica Integrada 
Área 3 

Dentisteria Operatória  50,0% P= 48 
4 

Endodontia  50,0% P= 48 

Clínica Integrada 
Área 4 

Odontopediatria  33,3% P= 32 

4 Ortodontia  33,4% P= 32 

Oclusão  33,3% P= 32 

Unidade Clínica 
XXIX 

Medicina Dentária Forense  100% T= 13 0,5 

Unidade Clínica XXX Ética e Deontologia Médica  100% T= 13 0,5 

Trabalho de 
Monografia e 

Experimentação II 
 100% T= 15 11,5 

 


