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6ª Edição
4 a 8 de julho de 2022

ECTS: 1,5

Data limite candidaturas: 18 junho

Este curso tem um carácter transversal no âmbito do conhecimento no domínio das ciências da saúde e da vida, 
não habilitando à prática de qualquer atividade médica por parte de quem não esteja inscrito na Ordem dos 
Médicos.

Informações Gerais

Data limite de candidaturas
18 de junho 2022

Critérios de seleção do curso
Por ordem de inscrição

Regime de faltas
Para a conclusão do curso, os participantes têm de estar presentes em 80% das 
sessões.

Língua de ensino
Português ou Inglês (se a maioria dos estudantes não falar Português)

Numerus Clausus
16

Datas de realização
4 a 8 de julho 2022

Horário
Todos os dias das 9h00 às 17h30

Taxas
Total: 400,00€

   • Candidaturas: 51,00€
   • Matrícula: 35,00€
   • Seguro escolar:1,35€
   • Frequência: 312,65€
     (frequência para ex-alunos graduados pela NMS: 280,00€)

Contactos
Campo Mártires da Pátria, 130
1169-056 Lisboa
+351 218 803 066
posgraduacao@nms.unl.pt
www.nms.unl.pt

Curso Pós-Graduado em

Avaliação de Literatura Médica
CALM



Objetivos do curso
Os formandos deverão ser capazes de: 

3) interpretar os resultados e 
4) decidir se os resultados de 

diagnóstico e prognóstico são aplicáveis 
à sua prática clínica.

Destinatários

desenvolver competências na leitura, 
interpretação e avaliação de artigos 

Metodologia
Avaliação diagnóstica: avaliação crítica 

Avaliação formativa: avaliação contínua 
pelos docentes.
Avaliação sumativa: avaliação crítica de 

Apresentação do curso
Os melhores cuidados médicos são 
aqueles que integram as preferências 
do doente, a experiencia do médico e a 

entanto, manter-se ao corrente da melhor 

 1.  Os médicos têm uma prática 
assistencial exigente e pouco tempo   
para a avaliação da melhor prova 

 2. Fazem-no com menos frequência 
do que gostariam e por isso, é difícil 
recordarem-se de todos os passos 

 3. Frequentemente desanimam ao ler a 

 4. Nunca lhes foi dito se a forma como 
leem um artigo é correta.

Este curso destina-se a quem pretende 
melhorar a sua prática clínica – 
desenvolvendo competências na leitura, 
interpretação e avaliação de artigos 

rápidas, auxiliares de memória, 

regular do desempenho dos participantes.

Corpo Docente

Coordenação
Prof.ª Doutora Isabel Santos 
Prof. Doutor Bruno Heleno 
Mestre David Rodrigues 
Dra. CatarinaViegas Dias

Nuno Basílio
NMS, ARSLVT.

Gisela Costa Neves
NMS, INFARMED, DGS, ARSLVT; 

Bruno Heleno
NMS, ARSLVT; 

Catarina Costa
Novo Nordisk; 

Catarina Viegas Dias
NMS, INFARMED, ARSLVT; 


