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Introdução
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CANDIDATURA À COORDENAÇÃO NACIONAL DO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO

Eu, Gerrit Gabriel Högemann, aluno do 3º ano do Mestrado Integrado em Medicina
da Universidade do Minho e atual membro da Direção do Núcleo de Estudantes de
Medicina da Universidade do Minho, venho, por este meio, apresentar a minha
candidatura ao cargo de Coordenador do Departamento de Ciência e Investigação da
Associação Nacional de Estudantes de Medicina, ANEM/PorMSIC, para o mandato de
2014.

!
!
Motivação
!

A motivação para me propor a coordenar o Departamento de Ciência e Investigação
(DCI) foi especialmente inspirada neste último mandato de 2013, enquanto atual membro
do departamento, sendo que a vontade que me move para querer pertencer à Direção da
ANEM teve um desenvolvimento natural desde o início do meu percurso associativo.
Desde muito cedo que exercito a minha auto-consciência e desenvolvimento
pessoal, pelo que, desde então, me apercebo que movo continuamente esforços para
construir e melhorar o meio que me rodeia para as pessoas que nele coabitam, para além
procurar estabelecer relações humanas entre as mesmas e entre os meus colegas de
trabalho. As minhas vidas académica e associativa, portanto, iniciaram-se em simultâneo,
com a perspetiva de poder efetivamente contribuir para a qualidade de formação e
desenvolvimento académico, social e pessoal dos meus colegas. Pouco depois, conheci a
ANEM e apaixonei-me pelo potencial de impacto e abrangência das suas atividades nos
estudantes de Medicina de Portugal.
Atualmente, a Ciência e a Investigação, entre os estudantes de Medicina
portugueses, deparam-se com uma crescente procura e interesse, dada a
consciencialização da sua inestimável necessidade sensibilizada tanto pela nossa
Federação, local e nacionalmente, como pelas Escolas Médicas e Centros de Investigação
em que se encontram. Nesta etapa de reforma educacional, são movidos esforços para
incorporar, no nosso currículo médico, estas valências que certamente promoverão a
formação de inúmeros investigadores no futuro. Contudo, a sua popularidade encontra-se
longe de atingir o seu auge, sendo ainda necessária uma maior promoção e sensibilização
nas Escolas Médicas através das associações e núcleos de estudantes. Pois, certamente
existem inúmeras formas de exercer Medicina, mas será apenas através da Investigação e
da procura da Ciência que esta se poderá desenvolver e expandir para domínios ainda
desconhecidos.
Através do Research Exchange (RE), atividade central do departamento, acredito
que o DCI promova a mais completa oportunidade para os estudantes enfrentarem a
realidade e dimensão da ciência que engloba a Medicina, para além de lhes disponibilizar
as ferramentas necessárias para terem impacto no seu desenvolvimento, através da prática
da investigação e da contínua construção da ponte entre a mesma e a Clínica. Para além
disso, entendo também que adiciona uma importante componente sociocultural e
internacional à sua formação, expandindo os seus horizontes e plasticidade social, através
da partilha de ideais e experiências com alunos e tutores com outras culturas e valores
morais, qualidades imprescindíveis para futuros médicos que cuidarão dos mais variados
pacientes, diariamente.
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Enquanto LORE, auscultei os relatos de estudantes portugueses que regressaram de
intercâmbio e experienciei, de perto, as vivências que alunos estrangeiros tiveram no nosso
programa local e nacional - momentos em que senti crescentemente o valor inestimável de
experiências mais marcantes no desenvolvimento da Medicina e socioculturalmente
promotoras na nossa formação - experiências estas que o nosso currículo habitual não
permite providenciar.
Contudo, não encontro, na nossa realidade académica, a dimensão do envolvimento
estudantil correspondente ao valor desta atividade, pelo que estou disposto a aumentar a
sua projeção no dia-a-dia dos estudantes a um novo nível, face à estabilidade com a qual o
DCI se depara.
Desta forma, identifico na minha pessoa várias qualidades, como a minha facilidade
de comunicação internacional, sendo trilingue (tenho fluência nativa em Português,
Alemão e Inglês), a minha força criativa, construtiva e crítica, as minhas capacidades de
organização, priorização e delegação, para além da minha facilidade em fomentar um
espírito de equipa no meu ambiente de trabalho.
Portanto, aliando estas características à minha vontade de providenciar o acesso à
melhor qualidade de formação científica, médica e pessoal aos estudantes de Medicina do
país, através da expansão da sua procura; e ainda à vivência consciente do enorme valor da
atividade do DCI para a Saúde Nacional e Global, a minha candidatura a este cargo na
ANEM é fundamentada por completo.
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2011-2013
• Delegado de Ano e Representante dos Estudantes no Conselho Pedagógico da Escola de

!

Ciências da Saúde da Universidade do Minho;

2012
• Tesoureiro da Direção do NEMUM e, por inerência, do Conselho Fiscal da ANEM;
• Abril
- Membro da Comissão Organizadora das III Jornadas de Ciência e Medicina -

•
•
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Medicina Regenerativa, organizadas pelo NEMUM;
- Participação no 4º Pre-Exchange Training (PET) Portugal da IFMSA, organizado
pela ANEM, na Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho;
Setembro
- Participante do VIII MedSCoop, no percurso de Leadership, organizado pela ANEM;
Outubro
- Membro da Comissão Organizadora do V Minho Medical Meeting - Emergência
Médica, organizado pelo NEMUM;
- Staff da II Corrida Vital, organizada pelo NEMUM;

2013
• Local Officer on Research Exchange do NEMUM e Colaborador do Departamento de
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Ciência e Investigação da ANEM;
Relator do Conselho Fiscal da ANEM 2013;
Produção e edição de Vídeos Promocionais
- Editor Vídeo WAMTE 2013;
- Co-Editor Promo ECS;
Janeiro
- Participante do NEMUM Open Day, nas formações Técnicas de Comunicação, Gestão
de Tempo, Gestão de Projetos e Motivação e Empowerment;
Abril
- Pre-EuRegMe: TNT, organizado pela IFMSA, em Morlupo, Itália
• Formação enquanto Trainer da IFMSA;
- X EuRegMe organizado pela IFMSA, em Chieti, Itália
• Delegação PorMSIC;
• Participação nas SCORE Sessions;
• Participação nos Small Working Groups do SCORE;
• Participação e representação da ANEM/PorMSIC na Student Exchanges Fair;
- IFMSA Trainer: Training on Stress & Time Management;
Setembro
- TNT Dynamite Bulgaria 2013, organizado pela Associaction of Medical Students in
Bulgaria (AMSB), em Dobriniste, Bulgária
• TNT Co-Trainer;
Outubro
- Jornadas de Formación de Formadores CEEM (em formato TNT), organizado pelo
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), em Alcalá de Henares, Espanha
• TNT Co-Trainer.
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IFMSA

A International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) representa o
seio no qual nasceram os nossos programas de intercâmbios. Especificamente, o Research
Exchange, é dirigido internacionalmente pelo Standing Committee On Research Exchange
(SCORE), que estabelece a plataforma de trabalho dos NOREs de todo o mundo.
Considero, portanto, a representação nas Assembleias Gerais da IFMSA em Março e
Agosto, e a participação pro-ativa nas SCORE Sessions, nos diferentes Small Working
Groups (SWGs) que ocorrem ao longo do ano e nas discussões no servidor do SCORE
como uma parte integrante do trabalho de um NORE, assegurando a qualidade da imagem
profissional e eficaz da ANEM/PorMSIC a nível internacional e, acima de tudo, o interesse
dos estudantes do seu país aquando a sua conduta.

!

DANEM
Enquanto candidato a membro da Direção da ANEM, entendo o compromisso de
participar ativamente em todas as reuniões de Direção, de modo a promover a discussão e
orientar a mesma para os seus objetivos; de me manter continuamente contactável por
toda a Direção sempre que necessário, tanto presencialmente como através de outros
meios de comunicação; e disponível para apoiar pro-ativamente toda a conduta tanto do
Núcleo de Gestão, como dos outros departamentos da ANEM, sempre que possível e
necessário.
Adicionalmente, pretendo, junto do coordenador do DI, continuar a reforçar a
relação e aproximanção entre os membros de ambos os departamentos, dada a
imprescindível colaboração entre os mesmos para a realização das atividades locais e
nacionais relacionadas, através de momentos de teambuilding e formação conjuntos.
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DCI
Assumindo a coordenação do DCI, irei pôr em prática todo o conhecimento que
reuni ao longo do meu percurso associativo acerca da ANEM, da IFMSA e, sobretudo, do
SCORE.
Posto isto, e de forma a criar momentos de discussão, partilha de ideias e
brainstorming produtivos acerca das atividades do departamento, planeio realizar
reuniões periódicas presenciais com os coordenadores locais (CLs). Aquando das mesmas,
criarei o espaço necessário para momentos de teambuilding dinâmicos e consolidadores
entre os membros do DCI e de aproximação com o Coordenador Nacional, dado que o
funcionamento deste departamento depende essencialmente do trabalho de equipa entre
todos os seus constituintes.

!

Modo de funcionamento:
Em casos emergentes e pertinentemente necessários, organizarei reuniões nãopresenciais através de plataformas informáticas como o reflex.at ou Skype. Manterei as
discussões, documentação oficiais e coordenação nuclear de departamento no reflex.at,
para efeito de arquivo, recorrendo ao Facebook apenas para realizar notificações ou
promover a socialização saudável dentro do departamento; disponibilizando-me, também,
por contacto telefónico para os CLs, a tempo inteiro.
Adicionalmente, moverei esforços para providenciar feedback crítico e construtivo
aos CLs, de forma a autonomizar o seu trabalho, e presenciar as atividades locais de
Departamento e Programas Sociais Nacionais, com o compromisso de também
supervisionar o seu correto funcionamento. Mais ainda, visando a contínua formação dos
CLs, incentivarei a sua participação em encontros associativos nacionais e internacionais,
como o MedSCoop, Sub-Regional Trainings e o EuRegMe.
Por fim, deparando-me com uma base de trabalho de qualidade, estável e cimentada
neste departamento, dado o excelente trabalho realizado nos mandatos anteriores,
comprometo-me a manter a qualidade do programa do RE para os nossos estudantes, e
utilizarei a minha criatividade, dinamismo e perseverança para promover e ampliar a sua
presença na realidade dos estudantes de Medicina.
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Research Exchange
A atividade central do DCI tem como grande objetivo a promoção da investigação
científica e clinica entre os estudantes de Medicina, de modo a cultivar o interesse na sua
prática e, a longo prazo, o estímulo do desenvolvimento das Ciências Médicas.
Em conjunto com o Professional Exchange (PE), o RE é reconhecido como o maior
programa de intercâmbios do mundo gerido por estudantes, e, através do trabalho
desenvolvido até à data pelo DCI, o programa providenciado pela ANEM/PorMSIC foi
classificado como um dos mais completos a nível mundial.

!

Desta forma, de modo a manter e promover a sua qualidade, proponho-me a
realizar os seguintes objetivos:

!

• Funcionamento
- Manter como meio de comunicação oficial o reflex.at, recorrendo à rede social
Facebook para efeitos de notificação dos CLs;

- Rever e alterar, caso considerado pertinente pelo Departamento, o Regulamento do
Research Exchange;

- Manter o método de seriação atual, dada a sua recente adaptação à realidade de todas
as associações/núcleos associados;

- Dar continuidade e estudar a transposição da plataforma atual do RE no domínio
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ifmsa.net para o atualmente utilizada pelo PE (ifmsa.org), assim que solicitado pelo
SCORE;
- Incentivar os CLs a angariar mais projetos de investigação, junto dos centros de
investigação associados às suas Escolas Médicas;
- Manter a realização das sondagens de preferências de destinos dos estudantes de
Medicina do país, de modo a orientar a procura de contratos na Feira De Contratos na
August Meeting da IFMSA;
- Manter a utilização dos Logbooks atuais e apoiar, junto do SCORE, a sua atualização
para formato digital e uniformização entre as várias NMOs associadas, através da
participação no SWG lançado recentemente pelo SCORE;
- Supervisionar a disponibilidade e o acompanhamento dos incomings pelos CLs, de
modo a garantir a melhor experiência possível aos alunos hospedados;
- Atualizar a base de dados de projetos nacional, incentivando os CLs a procurar
articular novos projetos ao RE;
Outgoings
- Manter e atualizar a base de dados de Relatos SCORE Outgoings, tornando-a mais
acessível a potenciais estudantes interessados no programa;
- Realizar uma revisão do Exame de Inglês prévia à sua realização pelos estudantes, de
forma a corrigir eventuais erros;
- Procurar uma parceria externa, juntamente com o NEO, que providencie um Exame
de Inglês de qualidade;
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• Incomings
- Promover e incentivar o contacto entre LOREs e incomings prévio ao período efetivo
de intercâmbio;

- Manter e uniformizar a estrutura do Guia ANEM How To Get To;
- Formação dos CLs e teambuilding;
- Promover a aproximação entre os LOREs, CPs, NORE, tutores e estudantes, de forma
a potenciar o bom funcionamento do programa;

- Realizar momentos formativos acerca da IFMSA, do SCORE e das atividades do DCI
para os CLs;

- Promover a realização de várias sessões de teambuilding e de formação para os CLs;
- Discutir, junto do NEO, a possibilidade de realizar estas sessões formativas e de
•

•
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teambuilding de forma conjunta, de forma a promover o trabalho de equipa de ambos
os departamentos;
Divulgação
- Promover a criatividade e pro-atividade dos CLs na divulgação local do RE junto dos
alunos das suas Escolas Médicas;
- Promover a realização de sessões de esclarecimentos locais;
- Discutir e planear, junto do NEO, a possibilidade de realizar e editar um vídeo
promocional dos programas de intercâmbios nacionais de qualidade, com exposição
das diferentes experiências possibilitadas por cada associação/núcleo associados;
- Investigar e promover meios de continuar o progresso já feito relativo à atual nãocreditação ECTS do RE junto de algumas Escolas Médicas;
Programas Sociais
- Coordenar o planeamento e supervisionar a execução dos Programas Sociais
Nacionais, junto dos CLs, promovendo a sua autonomia;
- Articular a comunicação entre LOREs e LEOs para possibilitar o planeamento de
Programas Sociais Nacionais Conjuntos;
- Realizar um agendamento e planeamento atempado dos Programas Sociais Nacionais,
de forma a garantir o seu correto funcionamento e qualidade;
- Manter o grupo na rede social Facebook como veículo de divulgação do programa
social e informações úteis para os alunos incomings;
- Discutir a possibilidade de aumentar a oferta e diversidade dos Programas Sociais
oferecidos com os LORES, refletindo sobre a opção de abrir Programas Sociais já
realizados localmente ao Programa Nacional;
- Promover o planeamento de Programas Sociais Conjuntos para incomings fora de
época entre os LORES;
- Promover a acessibilidade económica dos Programas Sociais Nacionais, incentivando
a procura pelos preços mais baixos aquando o planeamento logístico dos mesmos;
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• Pre-Exchange Training (PET)
- Manter a realização de 2 edições, uma no norte e outra no centro do país, de modo a
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•

•
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possibilitar a igualdade de oportunidade para todos os estudantes, e discutir, junto do
NEO, a possibilidade de realizar uma 3ª edição, dada a grande afluência apresentada
nas edições realizadas no centro do país;
- Promover um programa enquadrado na realidade dos intercâmbios científicos, de
modo a equipar os alunos com ferramentas valiosas para aproveitarem o seu
intercâmbio ao máximo;
- Realizar sessões de trainings, através do estilo de educação não-formal adotado pela
IFMSA, de modo a instigar o espírito desta federação nos estudantes do país;
- Manter e atualizar o PET Handbook, de modo a promover a sua utilidade para os
estudantes outgoings aquando a realização do seu intercâmbio;
Dicionário Bilingue
- Criar um dicionário de termos científicos, laboratoriais e clínicos Português-Inglês/
Inglês-Português, de forma a providenciar mais uma ferramenta para um melhor
aproveitamento do intercâmbio, tanto dos alunos incomings, como outgoings;
- Estudar a possibilidade de criar o dicionário em formato de plataforma informática,
de forma a ser mais estável e acessível a todos os estudantes;
- Após concluir os pontos anteriores, discutir com outros NOREs a possibilidade de
incluir mais línguas nesta plataforma;
Sub-Regional Training (SRT)
- Estudar, junto do NEO e da DANEM, a possibilidade de atender a call recentemente
lançada pela IFMSA, em planear e organizar um SRT (um encontro internacional de
agentes do SCORE e SCOPE, em que se discutem formas de melhorar a logística e
qualidade dos Exchanges, entre outros aspetos importantes para o seu
funcionamento, através da partilha de experiências e ideias entre os seus membros
ativos);
- Incentivar os CLSs à sua participação, de modo a providenciar uma excelente
oportunidade para melhorar o Programa Nacional, de complementar a sua formação
associativa com uma valiosa experiência na IFMSA com maior proximidade e a baixo
custo, e promover experiências interculturais adicionais aos mesmos;
TNT e Base de Dados de Trainers Nacional
- Estudar, junto da DANEM e do seu Vice-Presidente para Relações Internacionais, a
possibilidade de organizar e realizar um Training New Trainers (TNT) em Portugal,
de forma a complementar a formação dos nossos dirigentes associativos e, desta
forma, melhorar o seu desempenho a nível das associações e núcleos locais;
- Apoiar o Núcleo de Gestão da DANEM na elobaração da primeira plataforma de
Trainers portugueses, caso este considere a sua elaboração pertinente, de forma a que
a ANEM e os seus associados tenham acesso à mesma quando surgir a necessidade de
realização de trainings incorporados noutras atividades.

8

!
!
!
Conclusão
!

CANDIDATURA À COORDENAÇÃO NACIONAL DO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO

Em suma, deparando-me com um programa estável e de enorme qualidade, tendo
sido desenvolvido e optimizado pelos meus antecessores, foi-me possibilitado construir
uma candidatura assente na manutenção da qualidade do mesmo.
Contudo, a mesma centra-se na oportunidade de promover a sua presença no
currículo dos estudantes de Medicina de Portugal, através do aprofundamento da
formação dos Coordenadores Locais e do investimento em formas de divulgação
inovadoras e criativas, potenciando a sensibilização para a importância da prática e
desenvolvimento da Ciência entre os estudantes. Para além disso, torna-se possível
orientar o Departamento para um rumo mais internacionalizado e completo, reforçando a
presença da IFMSA e do SCORE na formação e conduta dos CLs.
Será com enorme gosto que darei o meu contributo à nossa Federação, através da
coordenação do Departamento de Ciência e Investigação e o seu programa, pelos quais
guardo muito afeto, estando certo que irei manter e promover a sua qualidade, tendo
sempre em perspetiva a oferta da melhor qualidade de formação extra-curricular médica e
pessoal para os estudantes de Medicina portugueses.
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