
Quais os exames em que me devo inscrever para o curso de medicina? 

 13 de Novembro de 2018      

Para que possas desde já começar a pensar em dar o teu melhor nestas matérias os exames 
para entrar no curso de medicina são a Biologia e Geologia, Física e Química e Matemática 

 

O curso de medicina continua a apresentar médias altas e muitos candidatos  

• A média de entrada no curso de medicina ronda atualmente os 17 a 18 valores. 
• As provas de ingresso são a Biologia e Geologia, a Física e Química e a inevitável 

Matemática. 
• Atualmente existem oito universidades em Portugal continental que incluem o curso 

de medicina. 

O curso de medicina é um dos mais procurados pelos estudantes, mas este ano letivo saiu 
pela primeira vez do Top dos cursos com as médias mais altas de entrada no ensino 
superior. Atualmente os primeiros lugares são ocupados pela Engenharia Física e 
Tecnológica (18,9 valores) e a Matemática Aplicada e Computação (18,35), dois cursos da 
Universidade de Lisboa. Em terceiro lugar, surge a Bioengenharia (18,3), da Universidade 
do Porto. 

Apesar da ligeira descida, o curso de medicina continua a apresentar médias altas e 
muitos candidatos. Este ano a média de entrada situou-se entre os 17 e os 18 valores 
consoante as universidades. A mais elevada foi do Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar da Universidade do Porto (18,22). 

Se o teu sonho é ser médico não desistas e fica a saber tudo o que necessitas para te 
candidatares a um curso em Portugal de medicina. 
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Desde o tratado de Bolonha, o curso de medicina passou a ser um mestrado 
integrado com duração de seis anos. A formação divide-se entre a teoria, onde se 
aprendem conceitos-chave, e a prática clínica, com o objetivo de adquirir competências 
necessárias para ser médico. No final dos seis anos deves apresentar uma tese (ou relatório 
final) de modo a obter o grau de mestrado em Medicina. 

Existem 8 faculdades de medicina em Portugal. Fica a saber qual a média de 
entrada do último colocado na 1ª fase de 2018. 

• Escola de Ciências da Saúde – Universidade do Minho (18) 
• Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (18,1) 
• Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (18,2) 
• Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (17,4) 
• Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (17,7) 
• Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (17,7) 
• NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas – Universidade Nova de 

Lisboa (17,7) 
• Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do 

Algarve (DCBM-UAlg) (apenas para detentores de graduação prévia) 

Duas universidades colocam à disposição dos alunos cursos básicos de medicina que 
devem depois ter continuação no continente: 

• Universidade da Madeira (17,4) 
• Universidade dos Açores (17,3) 

Os alunos que terminam o ciclo básico de Medicina na Universidade da Madeira 
prosseguirão os estudos na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e os 
da Universidade dos Açores devem formar-se em Coimbra, na Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra. 

Neste momento, o peso das provas de entrada para o curso de medicina é de 50%. 

Mas quais são as provas de ingresso? A nota corresponde à média dos resultados das 
seguintes provas: 

• 02 Biologia e Geologia (corresponde ao exame 702 Biologia e Geologia) 
• 07 Física e Química (corresponde ao exame 715 Física e Química A) 
• 19 Matemática A (corresponde ao exame 635 Matemática A), aceite por todas as 

faculdades. Existem faculdades que aceitam como prova de ingresso 16 Matemática 
(são aceites os exames 635 Matemática A e 735 Matemática B), nomeadamente 
na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,  Escola de Medicina da 
Universidade do Minho e o Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar. Todas as 
restantes apenas aceitam Matemática A. 
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Todas as universidades pedem também como pré-requisito o Grupo A – Comunicação 
Interpessoal. Os restantes 50% para a média de ingresso no ensino superior correspondem 
às notas do secundário. 

Inscreva-se e conheça as melhores carreiras universitárias 

• Fonte: Universia Portugal 
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