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AJUSTAMENTO DA NOTA FINAL DE CURSO
PARA EFEITOS DE ACESSO AO INTERNATO
MÉDICO
A Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), legítima
representante dos estudantes de Medicina em Portugal, vem por este
meio manifestar a sua posição sobre o ajustamento da nota final de
curso para efeitos de acesso ao internato médico.
A nota final de curso depende da escola médica de que o estudante
provém, isto é, existem diferenças significativas entre as notas
finais obtidas em escolas diferentes. Assim, para comparação
nacional, é importante que estas sejam ajustadas de acordo com um
modelo estatístico que garanta a equidade entre os candidatos.
Assim, os estudantes de Medicina entendem que:
1. Para as situações de desempate deve ser utilizada a
nota final de curso após ajustamento a nível nacional;
2. A colocação no ano comum deve ser baseada apenas na
nota final de curso, também após ajustamento a nível
nacional;
3. Estas alterações à inclusão da nota final de curso no acesso ao
internato médico, incluíndo a utilização de um modelo de
ajustamento, só devem ser aplicadas após um período mínimo
de 6 anos desde o seu anúncio público.
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4. O modelo para ajustamento das notas finais de curso a nível
nacional deve ser o seguinte:

a. R-SCORE - Este modelo baseia-se na adição da
força de grupo (Internal Group Strenght – ISG) à
fórmula do Z-SCORE (modelo que anula as
diferenças entre as médias finais de licenciatura
das várias escolas, estandardizando essas médias
de licenciatura). Assim, a atribuição de uma nota
depende do desempenho do estudante na sua
escola. O ISG é dado pelo desempenho do grupo
de alunos de uma determinada escola na Prova
Nacional de Seriação. Deste modo, todos os alunos
de uma dada escola médica terão o mesmo valor
de ISG somado ao Z‐Score individual.

, classificação final do aluno i da escola j
, média das classificações finais de curso dos alunos da escola j
, desvio-padrão das classificações finais de curso dos alunos da escola j
ISG, indicator of the strength of the group

Braga, 31 de Outubro de 2012
P’la ANEM,

Manuel Rocha Abecasis
Presidente da Direcção
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