
CURSO PÓS-GRADUADO

F.A.M.A.
(Feedback, Acolhimento, Modelagem 
e Atribuição de Confiança) 
Um curso pós-graduado em ensino clínico

COORDENAÇÃO      
Prof. Doutor Bruno Heleno
Prof. Doutor Pedro Marvão
Dra. Rita Viegas

REALIZAÇÃO
02.03.2023 a 22.06.2023

CANDIDATURAS
24.01.2023 a 20.02.2023



APRESENTAÇÃO DO CURSO
Este curso dirige-se aos médicos que colaboram 
com o ensino clínico da NOVA Medical School | 
Faculdade de Ciências Médicas e que pretendem 
aperfeiçoar técnicas de ensino clínico. O enfoque 
será em técnicas aplicáveis em ambiente clínico 
(internamento, consulta externa, bloco operatório, 
etc.) e que não perturbem excessivamente a prática 
assistencial. Trata-se de um curso maioritariamente 
online, dividido em 6 módulos de duas semanas. 
Cada módulo começa com um conjunto de aulas 
teóricas e exercícios online, prossegue com 
trabalhos de campo a executar no próprio local de 
trabalho, e termina com 1 webinar em que se 
discutem conceitos teóricos e experiências de 
implementação da técnica abordada no módulo. 

OBJETIVOS GERAIS DO CURSO E OBJETIVOS 
DE APRENDIZAGEM  
Os participantes deverão ser capazes de 1) descrever 
os princípios básicos de aprendizagem de adultos 
que fundamentamos vários modelos de ensino; 2) 
aplicar estes modelos de ensino em contexto 
clínico (enfermarias, consulta de ambulatório, bloco 
operatório, etc.).

PLANO CURRICULAR/PROGRAMA DETALHADO
As datas indicadas referem-se às sessões webinar 
que os participantes devem frequentar. Cada 
sessão webinar será direcionada para os conteúdos 
do módulo antecipadamente visualizado pelos 
participantes via Coursera. Previamente a cada 
webinar, os participantes devem completar o 
módulo respetivo.

MÓDULO  0     02.03.2023
APRESENTAÇÃO
Apresentação dos participantes e dos docentes; 
listagem dos objetivos pessoais de aprendizagem 
para o curso; inscrição na plataforma Coursera.

MÓDULO  1       16.03.2023
FEEDBACK (WEBINAR) 
• A importância do feedback aos formandos
• Barreiras à implementação de feedback
• Como fornecer feedback eficaz aos formandos

MÓDULO  2     30.03.2023
ACOLHIMENTO (WEBINAR) 
• A importância do acolhimento aos formandos
• Como implementar um acolhimento eficaz

aos formandos

MÓDULO  3     13.04.2023
MODELO RIME (WEBINAR) 
• O método RIME (Reporter, Interpreter,

Manager, Educator) de avaliação formativa de
formandos clínicos

• Como utilizar o modelo RIME no feedback e
avaliação dos formandos

MÓDULO  4     27.04.2023
ATRIBUIÇÃO DE CONFIANÇA E AUTONOMIA  
(WEBINAR)
• Os determinantes da autonomia dos

formandos clínicos
• Como facilitar a autonomização progressiva

dos formandos
• Como avaliar o grau adequado de confiança a

depositar nos formandos de forma a
fomentar a aprendizagem e a manter a
segurança dos doentes

MÓDULO  5      15.05.2023 
MODELO BID (WEBINAR) 
• Os princípios educacionais do modelo BID

(Briefing, Intraoperative Teaching, Debriefing)
• Como utilizar o modelo BID para facilitar a

aprendizagem de procedimentos clínicos

MÓDULO  6     01.06.2023
INCORPORAÇÃO DE MEDICINA BASEADA NA 
EVIDÊNCIA NO ENSINO (WEBINAR) 
Como modelar a aplicação de medicina baseada 
na evidência durante uma sessão de ensino clínicos

AVALIAÇÃO     22.06.2023 
Submissão do plano de intervenção para a 
melhoria da qualidade de ensino.



METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM (AVALIAÇÃO DOS ALUNOS)
Avaliação formativa: Ao longo dos módulos, a 
plataforma online disponibiliza pequenos testes de 
escolha múltipla que permitirão que os 
participantes verifiquem a sua aquisição dos 
principais conceitos. Adicionalmente, ao longo dos 
webinars os docentes avaliarão o desempenho de 
cada participante de forma a poder dar feedback.
Avaliação sumativa: Os participantes serão 
avaliados através da elaboração de um plano de 
intervenção para a melhoria da qualidade de 
ensino nas instituições em que trabalham. Nesse 
plano, terão que propor de que forma poderiam 
ser implementadas as ferramentas aprendidas 
durante o curso. Essa proposta será avaliada por 
dois dos coordenadores do curso. A avaliação terá 
um caráter qualitativo sendo os participantes 
classificados como Apto ou Reprovado.

CORPO DOCENTE DO CURSO
Pedro Marvão, Professor Auxiliar, Membro do 
Gabinete de Educação Médica e Docente de 
Fisiologia na NMS.

Rita Viegas, Professora Assistente Convidada do 
Departamento de MGF na NMS, Médica de 
Família na USF Cova da Piedade.

Bruno Heleno, Professor Auxiliar, Membro do 
Gabinete de Educação Médica na NMS, Médico 
de Família.

Catarina Limbert, Professora Auxiliar na NMS,  
Pediatra e Pediatra Endocrinologista, 
Subespecialização em Endocrinologia e 
Diabetologia.

Catarina Viegas Dias, Professora Assistente 
Convidada na NMS, Médica de Família, Assistente 
Convidada. 

Fátima Serrano, Professora Auxiliar Convidada 
com Agregação na NMS, Ginecologista-Obstetra 
(Maternidade Dr. Alfredo da Costa). 

Hugo Pinto Marques, Professor Associado 
Convidado com Agregação na NMS, Cirugião 
Hepatobiliar e Pancreático. 

Pedro Escada, Professor Associado Convidado 
com Agregação na NMS, Otorrinolaringologista. 

Pedro Garcia, Assistente Convidado na NMS, 
Pediatra e Neonatologista.

DESTINATÁRIOS DO CURSO
Médicos (especialistas e internos) envolvidos no 
ensino clínico. 
Os formandos necessitam de um bom domínio 
de inglês escrito (B2 ou superior) e de experiência 
na utilização de computadores 
(processador de texto, navegação na Internet).

ECTS
3

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CURSO
Por ordem de inscrição.

CUSTOS ASSOCIADOS 
Candidatura 51€
Propina 200€

Inscrição 35€

Seguro 1.35€

HORÁRIOS
17:30h - 19:30h

REGIME DE FALTAS DO CURSO
Para a conclusão do curso, os participantes têm 
que estar presentes em 80% das sessões.

LÍNGUA DE ENSINO
Português (aulas teórico-práticas) e Inglês (curso e-
learning.

NUMERUS CLAUSUS
Máximo: 16

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
Serviço Formação Avançada
Campo Mártires da Pátria, 130 - 1169-056 Lisboa 
Tel.: +351 218 803 066
formacaoavancada@nms.unl.pt

www.nms.unl.pt




