Critérios de seleção

A seleção dos candidatos será efetuada em 2 fases:
Fase 1: Avaliação curricular (50%)
Fase 2: Entrevista presencial (50%)

Propinas

O valor das propinas é de:
Estudantes nacionais: 2750,00€ / anual
Estudantes internacionais: 5500,00€ / anual
Taxa de Candidatura: 51€
Taxa de Inscrição: 35€
Seguro: 14€

Língua oficial do curso

Os conteúdos escritos serão disponibilizados todos em Inglês.
A interação com os alunos será em Português.

Regulamento e Edital

O Regulamento do MEGIC será publicado em breve.
O Edital de candidatura está disponível aqui
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BIOBANCOS

GESTÃO

Objetivos

O MEGIC tem como objetivo formar recursos humanos altamente qualificados para profissionalizar a
investigação clínica nas unidades de saúde, universidades, centros académicos, biobancos, empresas
farmacêuticas e de tecnologias de saúde, clinical research organizations, e outras.

Público-alvo - Condições específicas de ingresso

1. Licenciados na área das Ciências da Vida e da Saúde (Ciências Farmacêuticas, Medicina, Medicina
Veterinária, Medicina Dentária, Ciências Biomédicas, Biologia, Enfermagem, Microbiologia, Bioquímica,
Biotecnologia e outras áreas afins.
2. Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de
estudos organizado, naquelas áreas, de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado
aderente a este Processo.
3. Titulares de um grau académico superior estrangeiro, naquelas áreas, que seja reconhecido como
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelos conselhos científicos das Faculdades/Universidades
envolvidas.
4. Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos, pelos Conselhos Científicos das Faculdades/
Universidade envolvidas.

Conteúdos do MEGIC

1. Fundamentos de investigação clínica
2. Princípios éticos no desenvolvimento de um estudo clínico
3. Estratégias de gestão na implementação de estudos clínicos
4. Sistema de gestão da qualidade num estudo clínico
5. Regulamentação nacional e internacional, aplicável ao desenvolvimento de um estudo clínico
6. Conceitos de epidemiologia aplicáveis aos estudos clínicos sem intervenção
7. Metodologias de recolha dos dados num estudo clínico, tendo em conta os objetivos e o desenho do estudo
8. Estratégias estatísticas adequadas à tipologia de desenhos de estudo a desenvolver
9. Gestão de dados
10. Fontes de financiamento na área da investigação científica
11. Redação de propostas a submeter na fase de candidatura a financiamentos
12. Relatórios e outros documentos relacionados com a gestão e implementação dos estudos clínicos
13. Metodologias de processamento e monitorização de qualidade de amostras e sistemas de gestão no
contexto do biobanco
14. Particularidades específicas dos ensaios clínicos, dos estudos clínicos na área da nutrição e dos
estudos com dispositivos médicos

Duração do curso e horário das aulas

4 semestres.
As aulas decorrerão no 1º, 2º e 3º semestres, às sextas e sábados (9h às 18h).

Plano curricular

1º ano – 1º semestre
. Fundamentos de Investigação Clínica (6 ECTS)
. Princípios Básicos de Gestão (6 ECTS)
. Epidemiologia e Métodos em Investigação Clínica (6 ECTS)
. Ética na Investigação Clínica (6 ECTS)
. Estatística Aplicada em Investigação Clínica (6 ECTS)
1º ano – 2º semestre
. Organização do Sistema de Saúde (6 ECTS)
. Assuntos Regulamentares e Segurança (6 ECTS)
· Gestão da Qualidade em Saúde (6 ECTS)
· Biobancos e Gestão de Amostras Biológicas (6 ECTS)
. Opção: Unidades Curriculares de Opção da 1ª edição do MEGIC:
- Metodologias de Recolha de Dados (6 ECTS)
- Investigação Clínica em Nutrição (6 ECTS)
2º ano – 1º semestre
. Gestão de Dados e de Informação (6 ECTS)
. Redação e Comunicação Científica (6 ECTS)
. Dissertação/Projeto/Estágio (18 ECTS)
2º ano – 2º semestre
. Dissertação/Projeto/Estágio (30 ECTS)

Estágios

O MEGIC integra uma unidade curricular de estágio em ambiente real de trabalho, de forma a permitir
desenvolver as competências definidas para este ciclo de estudo. Todos os detalhes serão publicados no
Regulamento, que será publicado em breve.

