
O apoio do GR ao Ciclo Básico de Medicina 

Este financiamento irá duplicar o corpo doutorado especificamente afeto à 
Medicina 

 

Sílvio Fernandes , Vice-reitor da UMa  

23 Nov 2018 / 02:00 H. 

No passado dia 20 de novembro, foi dado um passo importante para a consolidação e 
alargamento da oferta formativa da área da Medicina na Universidade da Madeira, através 
da assinatura de um anexo técnico entre a UMa, a Secretaria Regional da Saúde e o 
SESARAM. 

O Ciclo Básico de Medicina (CBM-UMa), que é atualmente constituído pelos primeiros 
dois anos do Mestrado Integrado em Medicina, lecionados na Madeira em parceria com a 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), foi criado em 2004, como 
resultado da conjugação dos interesses estratégicos entre a UMa e o Governo Regional da 
Madeira, no sentido de permitir o acesso de um maior número de jovens madeirenses ao 
curso de Medicina, de aumentar a capacidade de atração de médicos para o Serviço 
Regional de Saúde, e de criar sinergias em termos de formação e investigação entre aquelas 
instituições. 

Estes objetivos foram alcançados ao longo dos 14 anos de vigência deste modelo de 
formação. Refira-se, a propósito, que, entre 2004/2005 e 2016/2017, concluíram o Ciclo 
Básico de Medicina 448 alunos, tendo havido uma evolução muito positiva da percentagem 
de antigos alunos que regressaram à RAM, para realizar o ano comum no Hospital Central 
do Funchal (de 14%, em 2012, para 50%, em 2018). 

Tratando-se de um processo dinâmico, as entidades parceiras e as faculdades envolvidas 
(FMUL e Faculdade de Ciências da Vida da UMa) optaram por consolidar a formação 
existente e por encetar todos os esforços com vista ao seu alargamento ao 3º ano, criando 
as condições necessárias para candidatar tal extensão do CBM-UMa à Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 

A assinatura do protocolo vem, assim, formalizar o compromisso de o Governo Regional 
apoiar logística e financeiramente o CBM-UMa, de forma a reforçar o atual corpo docente, 
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ao longo dos próximos cinco anos, em particular, através da contratação de três 
professores de carreira, o que implicará um investimento de 920.000 euros. Este 
financiamento irá duplicar o corpo doutorado especificamente afeto à Medicina, que 
passará a integrar três doutorados da área clínica, a que se juntarão seis médicos 
doutorados do SESARAM, que colaborarão com a UMa. 

O esforço e empenhamento do Governo Regional nesta matéria permitirá à Universidade 
da Madeira continuar a formação e investigação científica em Medicina e reforçará a 
estratégia de atrair, fixar e aumentar a massa crítica na área, com ganhos evidentes para a 
população e para o Sistema Regional de Saúde. 

 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

23-11-2018

O apoio do GR ao Ciclo Básico de Medicina

Internet Nacional

O apoio do GR ao Ciclo Básico de Medicina 23-11-2018 INTERNET

ID
:

6
2
9
9
9
4
3

2 de 2


