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Medicina assegura 3 Q ano
UMa garante acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para extensão do

curso de medicina ao terceiro ano e conta, até ao final do ano, com um orçamento de 140 mil euros.

Extensão visa garantir a entrada dos futuros médicos na Região.

Por Patrícia Gaspar
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A Universidade da Madeira (UMa)

apresentou, ontem, publicamente
o processo da extensão ao 3 a ci-
clo curricular dos preparatórios do
mestrado integrado em medicina.
Para o último trimestre deste ano, o

curso cuja extensão para três anos
foi acreditada pela Agência de Ava-

liação e Acreditação do Ensino Su-

perior conta com um orçamento de

140 mil euros.

Ontem, a manhã foi de celebra-

ção para a Universidade da Madeira
e para os estudantes de medicina

que passam, a partir do próximo
ano, a poder frequentar os primei-

ros três anos do curso na Região,
podendo os alunos que já frequen-
tam este ensino optar também por
permanecer na UMa ou prosseguir
estudos na faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa.

Para o reitor da UMa, José do

Carmo, trata-se, portanto, de um
momento importante e que vai im-
plicar algumas mudanças, nomea-
damente a criação de mais uma sala

de videoconferência.

Já Pedro Ramos, secretário re-
gional da Saúde e da Proteção Ci-
vil, considera ser esta a consolida-

ção da porta de entrada dos futuros
médicos na Região. O governante
recorda que o mestrado integrado
em medicina já tem 15 anos, ten-

do-se consolidado neste período.
"Temos 18 doutorados que irão

contribuir para o Departamento de

Ciências da saúde da UMa", sub-
linhou Pedro Ramos, ontem, ga-
rantindo a qualidade da formação.

Na cerimónia que decorreu, on-
tem, no Colégio dos Jesuítas, parti-
cipou também o diretor da Facul-
dade de Medicina da Universidade
de Lisboa. Fausto Pinto garantiu
que o apoio à UMa é para conti-
nuar e assegurou que os alunos

que entram pelo contingente da
Madeira beneficiam extamente do

mesmo programa que os estudan-
tes que entram pela Universidade
de Lisboa.


