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I - Comunicação

II – Componente
Curricular

Critério

Método

Exame de Inglês

Exame

Língua Nativa do País

4 Anos Clínicos

Pontuação
Parcelas

Teto

50

A1, A2

5

B1

10

B2

15

C1

20

C2, Naturalidade

25

1º Ano

0

2º Ano

10

3º Ano

20

4º Ano

30
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25

30

Critério

Pontuação

Método

Parcelas

Receção dos incomings à chegada
à cidade

Receção

4

Apresentação dos incomings ao

3

serviço hospitalar
III – Contact

Organização

Person *

(por atividade)

(atribuição única)
Programa Social
Participação
(por tempo)

Teto

1

4

2

7

≥3

10

½ dia

2

1 dia

4

1 Fim de Semana

8

2 Fins de Semana

15

* Se um aluno receber um estudante incoming em sua casa durante o período de
Intercâmbio, recebe automaticamente os 32 pontos de Contact Person.
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10

15

Critério

Método

Atividades promovidas pela ANEM

Clínica
IV - Formação

Não clínica
Congressos (excluindo Congressos de
AE’s/Núcleos associados)
Palestras/Tertúlias

Pontuação
Parcelas

Teto

CEMEF’s/RMA’s/ESM’s

7

14

Cursos/Workshops clínicos

1,5

Estágios Extracurriculares na
área da Saúde

3

T4PE*

5

Workshops não clínicos

0,4

≥2 dias

4

<1 dia

1

1 dia

2

* Os 5 pontos do T4PE são atribuídos uma única vez.
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20

4

12

Critério
V – Realização
/desistência de

Realização prévia de intercâmbio clínico

um Intercâmbio
Clínico

VI - Atividades
AE/Núcleo

Parcelas

Teto

1 intercâmbio

- 10

≥2 intercâmbios

- 25

Desistência/Cancelamento

Em qualquer altura

- 25

Hospital dos Bonequinhos/Bonecada/
Pequenitos/Pequeninos/

Participação

2

Faz de Conta/Ursinho

Comissão Organizadora

4

Participação

6

Comissão Organizadora

6

Congresso de AE’s/Núcleos associados
Dirigente Associativo

VII Voluntariado

Pontuação

Método

Atividade Pontual
Atividade Continuada

Mandato completo
Ver definição

4

12
3

2

8
6
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1.1. Critérios de Seriação
1.1.1. Os critérios de seleção adotados para o ano letivo 2014-2015 (season 2015-2016) foram aprovados a 16 de Fevereiro de 2014.
1.1.2. A metodologia de seriação do Programa de Intercâmbios é constituída por 7 critérios, cotados numa escala de 0 a 220 pontos.
1.1.3. Critério I – Comunicação (75 pontos)
1.1.3.1. Esta componente apresenta 2 critérios de avaliação:
a) Avaliação da Língua Oficial do Programa (Inglês) – 50 pontos;
i. O exame é da inteira responsabilidade da ANEM, sendo elaborado por pessoa/instituição devidamente
identificada e credenciada.
ii. Este exame realiza-se a nível nacional, simultaneamente, em todas as AE’s/Núcleos.
iii. O exame de Inglês será realizado no dia 4 de Novembro de 2014.
iv. Aos estudantes cuja ausência seja devidamente justificada e aceite pelo Departamento de Intercâmbios será
atribuída a mediana das classificações.
b) Conhecimento da Língua Nativa do país pretendido – 25 pontos.
i. Deverá ser demonstrado pela apresentação de comprovativo de naturalidade (excluindo países cuja língua
oficial é português) e/ou comprovativo de frequência em estabelecimento de ensino ministrado em língua
estrangeira e/ou certificado de aprendizagem de Língua.
ii. Este será cotado de acordo com a tabela de critérios.
iii. Para este efeito, a componente linguística integrada na componente curricular do ensino básico e secundário,
não é valorizada.
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1.1.4. Critério II – Componente Curricular (30 pontos)
1.1.4.1. A cotação será realizada da seguinte forma:
a) 0 Pontos: Estudantes do 1º ano do ciclo clínico (3º ano curricular);
b) 10 Pontos: Estudantes do 2º ano do ciclo clínico (4º ano curricular);
c) 20 Pontos: Estudantes do 3º ano do ciclo clínico (5º ano curricular);
d) 30 Pontos: Estudantes do 4º ano do ciclo clínico (6º ano curricular).
1.1.5. Critério III – Contact Person (32 pontos)
1.1.5.1. A atribuição destes pontos, é da responsabilidade do LEO e da AE/Núcleo Local.
1.1.5.2. A subdivisão de pontos é feita da seguinte forma:
a) Receção – Receção de incomings à chegada à cidade (independentemente do nº de viagens ou alunos) – 4 pontos;
b) Apresentação de incomings ao serviço hospitalar (independentemente do nº de alunos) – 3 pontos;
c) Programa Social – até 25 pontos – subdivide-se em:
i. Organização de atividades (até 10 pontos):
- 1 atividade – 4 pontos;
- 2 atividades – 7 pontos;
- ≥ 3 atividades – 10 pontos.
ii. Participação nas atividades (por tempo) (até 15 pontos):
- meio dia – 2 pontos;
- um dia – 4 pontos;
- um fim de semana – 8 pontos;
- 2 fins de semana – 15 pontos.
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1.1.5.3. Caso o aluno tenha sido Contact Person noutra AE/Núcleo, este deverá ser portador de um certificado do
Coordenador Local onde exerceu estas funções, devendo o respetivo documento discriminar quais os critérios
pontuados.
1.1.5.4. Se um aluno receber um estudante incoming em sua casa, apoiando-o em todos os âmbitos tal como um contact
person, durante o período de Intercâmbio, recebe automaticamente os 32 pontos.
1.1.5.5. Ponto único: A ocorrência desta situação está dependente da disponibilidade da AE/Núcleo.
1.1.5.6. Os pontos de Contact Person têm validade de 2 anos letivos e só podem ser usados uma vez.
1.1.6. Critério IV – Formação (até 50 pontos)
1.1.6.1. Só serão aceites os documentos adquiridos após a entrada no curso de Medicina.
1.1.6.2. Este critério subdivide-se em 4 componentes:
a) Atividades promovidas pela ANEM – até 14 pontos:
i. Participação em atividades extracurriculares de índole científico-clínica promovidas pela ANEM:
- Curtos Estágios Médicos Em Férias (CEMEF’s) – 7 pontos;
- Estágios em Reprodução Medicamente Assistida (RMA’s) – 7 pontos;
- Estágios em Saúde Mental (ESM’s) – 7 pontos.
ii. Formação Clínica – até 20 pontos:
- Cursos/Workshops práticos de competências clínicas – 1,5 pontos cada um;
- Estágios Extracurriculares na área da Saúde reconhecidos através de assinatura e carimbo do hospital com
duração de 5 dias efetivos ou 25 horas de contacto – 3 pontos cada um;
- Participação no T4PE – 5 pontos atribuídos uma única vez.
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iii. Formação não Clínica – até 4 pontos:
- Workshops não clínicos – 0,4 pontos por workshop.
iv. Congressos e Palestras/Tertúlias – até 12 pontos:
– Congressos clínicos ou científicos (excluindo congressos de AE’s/Núcleos) com duração igual ou superior a 2
dias – 4 pontos por congresso;
– Palestras/Tertúlias:
• < 1 dia – 1 ponto;
• 1 dia – 2 pontos.
1.1.7. Critério V – Realização/Desistência/Cancelamento de um intercâmbio (até 25 pontos negativos):
1.1.7.1. Relativamente à participação anterior no Programa de Intercâmbios, é estabelecida uma pontuação negativa conforme
o número de intercâmbios realizados:
a) 1 Intercâmbio Clínico realizado – 10 pontos negativos;
b) ≥ 2 Intercâmbios realizados – 25 pontos negativos.
1.1.7.2. Relativamente à desistência – 25 pontos negativos.
1.1.7.3. Salvaguarda-se a não penalização do aluno caso a desistência seja por motivos justificáveis e com aval do DI
1.1.8. Critério VI – Atividades AE/Núcleo (até 19 pontos):
1.1.8.1. Estão incluídas neste critério as seguintes atividades que o aluno realize na sua AE/Núcleo de origem:
a) Hospital do Ursinho/ da Bonecada/ dos Pequeninos/ Faz de Conta/ Pequenitos/ dos
b) Bonequinhos – até 4 pontos:
– Participação – 2 pontos;
– Comissão Organizadora – 4 pontos.
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c) Congresso de AE’s/Núcleos associados à ANEM – até 12 pontos:
– Participação – 6 pontos;
– Comissão Organizadora – 6 pontos.
d) Dirigente Associativo referente à AE/Núcleo ou ANEM/PorMSIC – 3 pontos.
1.1.8.2. Os congressos de AE’s/Núcleos aceites são:
– NEMUM – Minho Medical Meeting;
– AEFMUP – YES Meeting;
– AEICBAS – AEICBAS Biomedical Congress e/ou última edição do Congresso de Medicina AEICBAS;
– MedUBI – Congresso MedUBI;
– NEM/AAC – In4Med;
– AEFML – AIMS Meeting;
– AEFCML – iMed;
–NEMed/AAUAlg–Jornadas NEMed/AAUAlg
1.1.9. Critério VII – Voluntariado (até 14 pontos):
1.1.9.1. São considerados dois tipos de voluntariado possíveis com pontuações distintas, implicando a apresentação de
certificados, com a validade de até 2 anos antes da entrada no Mestrado Integrado em Medicina:
a) Atividade Pontual – até 8 pontos
– Inclui: voluntariado hospitalar, assistência a idosos/crianças, rastreios, Med On Tour e recolha alimentar – duração
inferior a uma semana. Qualquer atividade externa às discriminadas deve ser alvo de análise do DI da
ANEM/PorMSIC – 2 pontos cada um;
b) Atividade Continuada – 6 pontos
– Atividade com duração superior a uma semana, no contexto de promoção de saúde e:
• Que ocorra diariamente e de forma intensiva durante o período da mesma OU
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• Que se mantenha ao longo do tempo, que envolva responsabilidade do estudante, que se insira num projeto do qual
o estudante faça parte e que envolva continuidade no sentido de existir evolução do projeto, objetivos e metas a
alcançar a longo prazo.
1.1.10. Os 7 critérios principais mencionados são validados mediante a apresentação de certificados/comprovativos e após
análise pelo LEO e, em caso de dúvida, pelo DI da ANEM.
1.1.11. Em caso de empate do número total de pontos, serão utilizados os seguintes critérios por esta ordem:
– 1º – Se já realizou Intercâmbio Clínico ou não, tendo prioridade o aluno que não tenha realizado;
– 2º – Ano curricular atual, com vantagem quanto maior o ano curricular;
– 3º – Média de curso, arredondada à décima;
– 4º – Sorteio.
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Cada atividade da ANEM que seja pontuada apenas para o programa de Intercâmbios Clínicos ou que
seja pontuada quer para o Programa de Intercâmbios Clínicos quer para o Programa de Intercâmbios
Científicos terá os seguintes símbolos:

Cada AE/Núcleo terá a liberdade de adicionar estes mesmos símbolos aos cartazes de divulgação das
suas atividades que sejam pontuadas, caso assim entenda.

Com os melhores cumprimentos,

Rúben Raimundo
NEO – National Exchange Officer ANEM/PorMSIC
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