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dos

físicos
A licenciatura em medicina da

Universidade de Ciências e Tec-

nologia de Macau (MUST) foi

apresentada no sábado. Apesar

do valor das propinas, 55 mil pa-
tacas anuais, foram já recebidas

80 candidaturas ao curso que

terá parcerias com as universi-

dades do Porto e de Lisboa. Man-

son Fok, director da Faculdade

de Ciências da Saúde da MUST,

sublinha a importância de ter

bons alunos e descarta a ideia

de um excesso de formação de

médiCOS. GRANDE PUNO



NOVA

LICENCIATURA EM

MEDICINA RECEBEU

80 CANDIDATURAS

NO PRIMEIRO DIA

MUST

MÉDICOS

DE AMANHA
No dia de abertura de inscrições para o novo curso de medicina,

a Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau recebeu 80
candidaturas, Manson Fok, director da Faculdade de Ciências da

Saúde da MUST, disse que a Universidade do Porto vai ser uma
das instituições do ensino superior parceiras, além da Universida-

de de Lisboa, e rejeitou a possibilidade de virem a ser formados

médicos em excesso para as necessidades do território



O
evento atraiu a atenção
de tanta gente que foi
necessário marcar outra
sala para acolher alunos

e professores interessa-
dos em saber todos os

detalhes da nova licenciatura em
medicina e cirurgia que arranca já
no próximo ano lectivo 20 19/2020

na Universidade de Ciências e

Tecnologia de Macau {MUST, na

sigla inglesa).
Sob o slogan "formar os mé-

dicos do amanha" realizou-se
no sábado uma sessão de escla-
recimento sobre o novo curso.

Sophia Liv, natural de Jiangsu, já
é estudante do curso de hotelaria

e gestão na MUST, mas gostaria
de um dia ser médica.

"Estou interessada, e acho

que os meus pais iam gostar que
entrasse no curso", contou ao

HM. "Com este curso poderia
ajudá-los caso tenham algum
problema de saúde. Além disso,

o curso vai ter bons professores

que nos podem transmitir muitos

conhecimentos", apontou.
Sophia foi uma entre os muitos

alunos que marcaram presença no

auditório da MUST
Durante a apresentação da

licenciatura, Manson Fok t di-
rector da Faculdade de Ciências
da Saúde da MUST e filho do

magnata Henry Fok, quis deixar
claro que o objectivo primordial
é a qualidade dos docentes, mas,
sobretudo, dos alunos.

"Queremos que os alunos

pensem, que nào se limitem a
estudar e decorar informações, O
nosso primeiro objectivo é ter 50
estudantes no primeiro ano. Mào

basta termos bons professores e

um programa curricular, também

precisamos de bons alunos."

Além disso, Manson Fok
também deixou alguns recados

aos futuros estudantes. "Têm de

estar preparados para estudar,

porque o curso de medicina é

muito exigente. O ensino será

sempre feito em grupo e não

individualmente", apontou.
O acesso ao curso será também

aberto a pessoas com mais de 23

anos, mas é exigida determinada

nota nas disciplinas de química
e biologia, sem esquecer a ma-
temática e as línguas, tais como
o chinês e inglês. Os alunos que
realizaram os exames finais do

ensino secundário em Hong Kong
e Malásia também se podem can-

didatar, apesar da primazia dada

aos que nasceram em Macau.
Além das notas, os candidatos

serão depois submetidos a uma
entrevista onde lhes sào exigi-
dos conhecimentos não apenas
do sistema médico do território
como de todas as regiões que
integram o projecto de coopera-
ção da Grande Baía Guangdong-
-Hong Kong-Macau.



Durante a apresentação foi
ainda reiterado que os licenciados
serão reconhecidos pelos Serviços
de Saúde de Macau (SSM) e que,
durante o curso, poderão escolher

realizar o estágio do sexto ano em

países como Austrália, Reino Uni-
do, Portugal ou Estadas Unidos.

Estes estágios são fruto de parce-
rias anteriormente estabelecidas,

garantiu Manson Fok. "Várias
universidades com quem mante-

mos protocolos questionaram-nos

porque que Macau não tinha um
curso de medicina", referiu na sua

apresentação.

CORRIDA HO CURSO

Apesar de querer apenas meia

centena de estudantes, Manson Fok
adiantou à margem do evento que a

MUST recebeu 80 candidaturas no
dia em que abriram as inscrições.
Isto apesar do valor da propina
do curso ser de 55 mil patacas
anuais, para uma licenciatura de

seis anos. Neste aspecto, o direc-

tor da Faculdade de Ciências da

Saúde comprometeu-se a apoiar
financeiramente as estudantes

que necessitem. "As propinas são

elevadas e a nossa universidade
vai-se responsabilizar pelos custos.

Qualquer apoio do Governo será

sempre no formato bolsas de estudo

e espero que a população de Macau
também veja a faculdade de medi-
cina como parte do seu serviço para
a comunidade e dê o seu apoio. Os

professores nào vão servir apenas

para formar os alunos, mas também

os médicos especialistas que já
exercem", justificou.

Manson Fok nào teme que os

alunos de Macau optem por estudar

medicina em Portugal pelo facto

de serem portadores do passapor-
te português. Nas universidades

portuguesas as propinas são mais

baixas do que os valores cobrados

pela MUST, mas existem outros

factores a equacionar. "Em Por-

tugal, se nào estou em erro, nem
todos os estudantes que querem
seguir medicina conseguem en-

trar, porque os critérios de acesso

sào muito rígidos. Aqui queremos
seleccionar os melhores alunos e

queremos concentrar os nossos

recursos para formar bons alunos,

"Se olharmos para
a proporção (de
médicos em relação
à população),
continuamos com
níveis muito baixos face

ao resto do mundo/ 4

"Queremos que os

alunos pensem, que
não se limitem a

estudar e decorar

informações. 0 nosso

primeiro objectivo
éter 50 estudantes

no primeiro ano."

HUNSONFOIMUn

para que se transformem em bons

médicos habilitados também a
trabalhar no estrangeiro."

Apesar da MUST ser uma das

universidades privadas que mais

fundos públicos recebe, sobretudo

da Fundação Macau, Manson Fok
nào negou que o apoio do Gover-
no é fundamental para garantir a

qualidade formativa.
"O nosso dever não é apenas

disponibilízar um bom currículo,
mas também ter os melhores recur-
sos. Com mais recursos podemos
enviar os melhores alunos para as

principais instituições em todo o
mundo. Mas isso vai estar limita-
do pelos recursos disponíveis. Os

custos principais serão suportados

pela universidade, esse é o nosso

compromisso."
Durante cinco anos, os alunos

vào ter uma componente teórica e

prática feita em hospitais e clínicas

estrangeiras. "O currículo que será

ensinado é aquele que já é ensinado

nas universidades da região", disse

Manson Fok.
"A diferença é que, num pe-

ríodo que corresponde entre três

semanas a seis meses, os alunos

serão enviados para vários sítios no

exterior para terem contacto com

outras patologias". Na Austrália,

Europa e Estados Unidos, os es-

tudantes terão acesso "a diferentes

tipos de ensino e aprendizagem",
acrescentou Manson Fok, que deu

o exemplo do cancro de pele como
uma doença rara em Macau que

implica formação no exterior.
Aos jornalistas, o director da

Faculdade de Ciências Médicas

"Comeste curso

poderia ajudar os

meus pais caso tenham

algum problema
de saúde. Além

disso, o curso vai

ter bons professores

que nos podem
transmitir muitos

conhecimentos."

SUPHHUII ESTUDANTE

deixou claro que os hospitais e
clínicas do território não têm ca-

pacidade para acolher estagiários
ávidos por adquirir conhecimentos

sobre patologias diversas. Além
da aposta na internacionalização,
a MUST assume querer investir
também na localização. " Os médi-

cos formados na China regressam,
mas aqui existem regulamentos



diferentes, Por exemplo, na China
eles podem receitar medicamentos

ocidentais e medicamentos da

medicina tradicional chinesa, mas

em Macau não. Na nossa formação
não haverá esse problema, pois
só adoptamos padrões internacio-

nais", admitiu. Aliás, no capítula

da internacionalização importa
salientar que as faculdades de me-
dicina das universidades de Lisboa

e do Porto vão ser instituições

parceiras da MUST <
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