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Bem-vindo ao IUEM! 

 

A tua Associação desenvolveu este guia para 

tornar os teus anos no Instituto mais fáceis, aqui 

poderás encontrar a resposta a quase todas as 

tuas dúvidas… 

 

Os melhores anos da tua vida começam agora, 

aproveita ao máximo! 
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A AAIUEM - Associação Académica do Instituto Universitário Egas 

Moniz - foi fundada em 1991, tendo como princípio base representar e 

dar voz a todos os alunos do Instituto Universitário Egas Moniz, 

contemplando cursos como Ciências da Nutrição, Ciências 

Farmacêuticas, Ciências Forenses e Criminais, Ciências da Saúde, 

Psicologia e Medicina Dentária. 

 

A associação é gerida por uma direção de 11 elementos, sendo constituída 

por um presidente, dois vice-presidentes, um tesoureiro, uma secretária, os 

chefes dos cinco pelouros (Social, Pedagógico, Desportivo, Tecnológico e 

Recreativo) e um elemento neutro. 

 

Cada pelouro responsabiliza-se por diferentes áreas:  

O Social é responsável por tudo o que envolva a loja AAIUEM (venda e 

aluguer de material académico), bem como desenvolver novas parcerias 

(prestando assim melhores descontos aos sócios) e promover campanhas de 

ação social e voluntariado;  

O Pedagógico tem como principal objetivo o real acompanhamento 

pedagógico dos alunos, revisão e compilação dos regulamentos do IUEM, 

realização de palestras e demais sessões formativas/ educativas e cooperar 

com a Direção da Cooperativa Egas Moniz e com a AEESSEM na 

organização da Futurália, “Dia Aberto” e Summer School. 

O Desportivo é responsável por dar apoio a todas os alunos que queiram 

representar a AAIUEM tanto em desportos individuais como coletivos.  
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O Tecnológico é responsável por representar a AAIUEM nas redes sociais, 

pela atualização do site e pela criação de cartazes para os demais eventos.  

O Recreativo é responsável pela organização da Semana de Receção, 

Semana Académica e outros eventos, assim como prestar apoio aos núcleos 

e outras entidades. 

 

A AAIUEM ainda contempla os núcleos de estudantes, Núcleo de Ciências da 

Nutrição, Núcleo de Ciências Farmacêuticas, Núcleo de Ciências Forenses e 

Criminais, Núcleo de Ciências da Saúde, Núcleo de Psicologia e Núcleo de 

Medicina Dentária. Núcleos esses constituídos por alunos do curso que 

representam. 

 

A loja AAIUEM localiza-se junto ao bar e está aberta ao público todos os dias 

úteis das 9h às 17h, qualquer coisa que necessites, não hesites em contactar-

nos! Esperamos por ti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

geral@aa-iuem.org 

AA IUEM 

aaiuem 
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Núcleo de Ciências da Nutrição 

A LCN é de 4 anos, e em cada semestre terás uma média de 6 UC. À priori 

podemos dizer-te que vais passar por todas as áreas da nutrição, desde a 

Nutrição Clínica, Nutrição Comunitária, Nutrição desportiva, Restauração 

Coletiva e Indústria Alimentar.   

Estás no 1º/ 2º ano?! Então não desesperes já! Aqui irás adquirir bases 

fundamentais para pôr em prática nos anos que se seguem! Nada vai ser em 

vão, acredita!!  

Estás no 3º ano?! Então se chegaste até aqui, já nada te pode parar!! Aqui terás 

a UC de “Trabalhos de Campo” onde irás visitar vários locais de ação do 

nutricionista (desde hospital, centro de saúde, clínicas, INSA, restauração, 

entre muitos outros). Terás também aulas no consultório de nutrição na UC de 

Patologia e Dietoterapia!  

É, agora, altura de começares a pensar no teu estágio curricular! Na área em 

que te identificas mais, e em que local pretendes fazer o estágio.   

O Instituto tem acordos com vários locais em diferentes áreas. No entanto, tu 

próprio, poderás tomar a iniciativa, se assim pretenderes, ir a um local e criar 

esse protocolo. Existe também a possibilidade de ires estagiar fora do país! Já 

sabes, não podes ficar com dúvidas, por isso fala com a tua coordenadora de 

curso – Prof. Doutora Paula Pereira (pereira.paula1@gmail.com).   

Chegaste finalmente ao 4º ano?! Então muitos parabéns, és finalista!! No 1º 

semestre poderás pôr em prática aquilo que aprendeste nos anos anteriores, 

quer em “Nutrição Comunitária”, em “Introdução aos métodos de Investigação” 

e nas restantes UC. É chegada a altura de pegares em ti e ires à procura de 

resolver problemas reais da nossa comunidade. Se nesta altura do campeonato 
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ainda tens dúvidas em relação ao estágio curricular, já sabes com quem tens 

de falar!  

No 2º semestre tens o tão aguardado e “temível” ESTÁGIO CURRICULAR!! 

Nada tem de “temível” porque vais estudar e dar o teu melhor na área que tanto 

gostas! Por isso ARREGAÇA AS MANGAS E BOM TRABALHO!!  

 

Locais importantes que tens de conhecer! 

Consultório de Nutrição: Não sabes onde fica?! Nós ajudamos-te! Ao 

entrares no portão norte do Instituto (principal) vais para o lado esquerdo, 

entras na porta ao fundo e desces as escadas, é a primeira porta à direita!   

Sabias que vais ter aulas no consultório?!  

Aqui são também dadas consultas de nutrição à comunidade! Se estiveres 

interessado(a) podes falar com a coordenadora de curso para assistir!  

 

Cozinha de Nutrição: Já tiveste oportunidade de a conhecer?! Então prepara-

te porque vais ter aulas neste espaço.  

Como chego lá? Muito fácil...fica no edifício do lado direito do campo de futebol.  

 

Já ouviste falar do GENA?! 

É o Grupo de Estudos em Nutrição Aplicada.  

É um projeto em ascendência, liderado pela Coordenadora de curso Prof. 

Doutora Paula Pereira, juntam-se-lhe a, Prof. Doutora Renata Ramalho e a 

Prof. Doutora Filipa Vicente, Nutricionistas e docentes na Egas Moniz.  
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É um projeto que surge como resposta à “necessidade de centralizar 

profissionais de nutrição do IUEM nas várias áreas das Ciências da 

Alimentação e Nutrição”, junto dos estudantes e da comunidade envolvente.  

Anualmente o GENA desenvolve várias atividades (palestras/workshops) para 

toda a comunidade interessada. Um dos projetos que atualmente os estudantes 

da LCN têm dado continuidade é a Nutri Horta (desenvolvido pelo GENA).  

 

Ainda não ouviste falar da NUTRI HORTA? 

A Nutri Horta é um projeto de responsabilidade social da LCN, que tem o 

objetivo de desenvolver o nosso espírito de entreajuda enquanto pessoas e 

estudantes de Nutrição.  

É uma atividade extracurricular onde aprendemos algumas técnicas de 

agricultura biológica e sazonal, promovendo a sustentabilidade do meio 

ambiente.   

Para onde vão os alimentos que são colhidos?  

São entregues a instituições de solidariedade social nas zonas envolventes à 

Egas Moniz, atualmente, no Lar de idosos Padre Roberto Sequeira, na 

Charneca da Caparica. 

Poderão também ser utilizados para trabalhos de investigação, como já 

aconteceu anteriormente.  

 

Posso ser voluntário(a) desta causa? Claro que sim!! Todos são bem-vindos!   

E como faço?  Envia e-mail!  

Horário de funcionamento: 2ªf às 16h00 e 5ªf às 17h00.  
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Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição - AAIUEM 

O Núcleo de Estudantes de Ciências da Nutrição da Associação Académica do 

Instituto Universitário Egas Moniz (NECN – AAIUEM) representa todos os 

alunos da LCN do IUEM.   

Tem como objetivo atingir e honrar a sua missão de “Representar, defender e 

Promover” os estudantes da LCN, bem como do curso que tão orgulhosamente 

representamos.  

  

Em frente ao ginásio da Egas Moniz 3ª e 5ª f das 13h00 às 14h00! Marca 

a tua sessão por email! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necn@aa-iuem.org 

necn.iuem 

necn.aaiuem 
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Núcleo de Ciências da Saúde 

O curso de Licenciatura em Ciências da Saúde tem a duração de 3 anos, e 

durante este tempo vais ter a oportunidade de adquirir e aprofundar os teus 

conhecimentos na área da saúde e do corpo humano.  

  

Durante os primeiros dois anos estudamos o essencial dos principais ramos da 

saúde, e durante o terceiro ano, irás elaborar um projeto, com um tema dentro 

da área de saúde que mais gostares.  

  

Para cada ano, são eleitos um delegado e um subdelegado, que te representam 

e facilitam a comunicação entre os alunos e o corpo docente, o que passa 

principalmente pela construção do mapa de exames. Existe também um grupo 

de Facebook onde partilhamos apontamentos e esclarecemos dúvidas.  

  

De semestre para semestre notarás que fica cada vez mais difícil, e por vezes 

pode ser difícil conciliar tudo, a vida pessoal e a vida académica. Mas não te 

preocupes! Na Egas temos vários convívios que são ideais para quando 

quiseres fazer uma pausa no teu estudo.  

 

 

 

 



 

12 
 

Núcleo de Ciências Farmacêuticas 

És recém-chegado ao MICF na Egas? 

Vamos dar-te algumas informações que achamos importantes para chegares 

ao fim do curso com os neurónios todos intactos. 

 

Chegaste e não sabes o que são os ECTS e como se organiza o nosso 

curso? 

O MICF é um curso de 5 anos, visto que tem mestrado integrado e por semestre 

tens uma média de 6 UC, o que faz uma média de 30 ECTS.  

O que são ECTS? São os créditos que tens de ter para terminares o curso, 

podes consultar todos estes pormenores na SecOnline, podes saber quantos 

ECTS tem cada UC e assim saberás as que poderão influenciar mais a tua 

média.  

Nos 2 primeiros anos do MICF as UC são mais gerais para curso de saúde, 

mas não desanimes, tens de ter estas bases para poderes evoluir e vires a ser 

o farmacêutico que tanto desejas.  

De ano para ano verás que fica cada vez mais difícil, é normal, vais querer fazer 

uma pausa e possivelmente não vais ter oportunidade. Queres saber um 

truque?  

Aprende a conciliar TUDO, vida pessoal, vida de estudo e a vida académica 

(festas e convívios). Na Egas temos diversos convívios e vais ver que isso é 

essencial para te manteres são ao longo do curso, não tens de abdicar de nada 

para seres o aluno que sempre desejaste ser.  
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Estás com dores de cabeça de tanto estudar e de tantos nomes complicados? 

Lamentamos informar, mas não melhora… não foi isso que escolheste? Todo 

este conhecimento será recompensado futuramente como farmacêutico.  

 

Já estás no 3º ano e não sabes ainda bem qual é a área que queres seguir? 

Não te preocupes, ainda tens um longo percurso para descobrir. Mas gostavas 

de fazer algum estágio para descobrires novas áreas, ou para aumentares os 

teus conhecimentos? Tens duas opções:  

1- Podes candidatar-te aos estágios extracurriculares disponibilizados pelo 

IUEM para certas áreas do MICF. 

2- Podes candidatar-te aos estágios do NECF-AAIUEM, para fazeres um 

estágio de verão numa área qualquer do MICF, só tens de ter em atenção 

o ano que frequentas e as condições apresentadas.  

  

Bem, és finalista… chegou a altura de tratares da tua tese. Tens tema? Tens 

Professor orientador?  

Então só te falta ires ter com a D. Paula, do pedagógico e começares a tratar 

das burocracias necessárias.    

Como assim não sabes onde é a D. Paula?  

A caminho da tesouraria, no corredor paralelo ao da casa de banho verás uma 

porta, é o pedagógico, aí sim podes tratar dos papeis para a tese, ou papeis 

importantes para o MICF.  

Como finalista também irás estagiar! Dois estágios que ocupam o 2º semestre 

do 5º ano, em farmácia comunitária e em farmácia hospitalar! Aqui na Egas 

podes fazer os dois estágios, pois temos imensos protocolos com hospitais e 

farmácias e não há distinção entre os alunos.  
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Mas calma, não sabes o que é o NECF-AAIUEM? 

O NECF-AAIUEM, é o núcleo de estudantes de ciências farmacêuticas da 

associação académica do Instituto Universitário Egas Moniz. Organizam 

diversas atividades para nós, desde festas e jantares de curso, a workshops e 

palestras.  

O NECF-AAIUEM tem uma panóplia de departamentos que se direcionam 

especificamente para atividades diferentes.  

Se tiveres alguma dúvida, basta contactares o NECF-AAIUEM e eles irão 

esclarecer-te ou ajudar-te a descobrires uma resposta.  

  

Conheces as Jornadas de Ciências Farmacêuticas do Instituto 

Universitário Egas Moniz? 

As jornadas são organizadas pelos alunos do 4º ano, por isso qualquer dia 

serás tu a organizar. Não é fácil, mas acredita que terás o apoio dos alunos 

mais velhos e da coordenadora de curso.  

 

Por enquanto o que tens de saber? 

Temos a dispensa das aulas nesse dia para irmos às jornadas, adquires 

imensos conhecimentos e tens contacto com outras áreas do MICF que podias 

não conhecer tão bem. Para além que tens ECTS da Ordem dos Farmacêuticos 

que podes usar futuramente na tua profissão.  

Gostavas de saber mais? Sentes que há muita coisa ainda por saber e 

perceber? Ao longo dos anos vais ver que terás as dúvidas esclarecidas e 

poderás ajudar os mais novos.  
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Estás pronto para o que aí vem? 

Não te esqueças, tens aqui todas as informações que precisas para começar 

com o pé direito, mas o que não souberes podes perguntar.  

  

Desejamos-te uma boa aventura!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necf@aa-iuem.org 

necfaaiuem 

necf.aaiuem 
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Núcleo de Ciências Forenses e 

Criminais 

Estás a chegar ao Curso de CFC, como carinhosamente chamamos, e estás 

com inúmeras dúvidas sobre este interessante curso, aqui é o sítio certo para 

esclareceres essas tuas inseguranças!  

Gostas de Investigação Criminal? Interessas-te pela busca da verdade? 

Assistes aqueles famosos programas televisivos como CSI e ficas bastante 

interessado nos processos de resolução de crimes? Estás no caminho certo 

para entender melhor o verdadeiro funcionamento dessas técnicas e viver 

exatamente o dia a dia de um Cientista Forense.  

A Licenciatura em Ciências Forenses e Criminais é um curso de 3 anos, oferece 

uma formação que possibilitará aos alunos conhecimentos e capacidades em 

diversas áreas científicas de intervenção na área da sua formação como o 

domínio da Química Forense, Biologia Forense, Matemática, Introdução ao 

Direito, Bioquímica, Antropologia, entre muitas outras técnicas forenses que 

são importantes bases para os conhecimentos específicos e adequados para 

a preservação da prova, investigação na cena do crime e consequente domínio 

da mesma para apresentação das provas em tribunal. 

A nossa existência, Cientistas Forenses e Criminais, cria cada dia mais 

profissionais com objetivos claros e preparo enfático na área Forense, pois 

construímos nesse curso amplas competências e sólidas capacidades 

possibilitando a evolução e dinamização nessa área que têm crescido cada vez 

mais no nosso país.  

O estudo das disciplinas base do curso no primeiro ano faz com que 

aprofundemos o nosso conhecimento para trabalharmos com mais clareza as 

matérias mais específicas e aprofundadas como Técnicas Analíticas Forenses, 
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Substância de Abuso, Análise Cenas de Crime, Genética Forense, 

Documentoscopia, Lofoscopia, Balistica Forense, Palinologia Forense, bem 

como estudamos também a parte Legal através do Direito Penal e Processo 

Penal (afinal precisamos saber como funciona a Lei Penal já que teremos que 

apresentar as nossas provas em tribunal, concordam?), além de outras 

matérias mais específicas deste vasto curso.  

Os nossos objetivos giram em torno da compreensão dos conceitos 

fundamentais e princípios das Ciências Forenses e Criminais, aprofundar as 

áreas de intervenção dos peritos forenses, conhecer os desenvolvimentos 

atuais da área, fornecer capacidade ao aluno para utilizar as metodologias de 

estudo forense, criminal e investigativo, bem como um pensamento autónomo 

para desempenhar a sua função na resolução dos problemas existentes tendo 

senso crítico adequado na colheita e preservação dos vestígios encontrados 

na cena do crime e nos arredores, sendo estes extrema manete importantes  

para a investigação e análise forense.  

Este curso tem várias saídas profissionais e os nossos licenciados poderão 

atuar ativamente nas equipas de investigação criminal e forense, nas Forças 

de Segurança, nos Tribunais de Justiça, no Ministério da Defesa, no SEF 

(Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), nos Gabinetes de Advogados, nas 

Empresas de Segurança Privada, nos Estabelecimentos Prisionais, no Instituto 

Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, ser Perito nas análises de 

Documentos nas Instituições Bancárias, Seguradoras e outros, nas Instituições 

de Apoio à Vítima, entre outras inúmeras saídas profissionais que temos para 

escolher.  

No segundo ano do curso temos a disciplina de Análise Cena de Crime, que 

simula o mais perto da realidade de um crime, pois temos uma Casa do Crime 

para simular homicídios, suicídios e situações de verdadeira tensão, com as 

quais vamos trabalhar no futuro! Sim, aprendemos a fazer Croquis das cenas 
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dos crimes e a transforma-los em Plantas para uma melhor análise, utilizando 

assim a Casa do Crime para esses estudos e ainda temos projetos 

interdisciplinares para analisarmos as cenas dos crimes, até covas onde pode 

estar escondido um suposto corpo nós estudamos .... Ficaste interessado? Mas 

ainda temos mais um bónus para ti que serás um estudante deste tão 

interessante curso, no último ano fazemos um estágio obrigatório em que nossa 

querida Instituição Egas Moniz tem vínculos com várias instituições para que 

possamos perceber na prática o trabalho do Cientista Forense e Criminal. Já te 

imaginaste na Polícia Judiciária ou na GNR? Pois, este Instituto possibilita-nos 

fazer estudo independente de casos práticos nessas duas instituições, e muitas 

mais. 

Ainda estás com dúvidas? Vêm até a Nossa Amiga e Companheira Associação 

Académica, que funciona em prol dos alunos da nossa Academia, para que 

possamos esclarecer tudo que precisares.  

 

A Associação Académica do Instituto é a quem representa os alunos da 

Licenciatura em Ciências Forenses e Criminais, fica ao pé do Bar, da 

Papelaria e da Sala de Estudos e o nosso horário funciona de Segunda a 

Sexta-feira das 09h até as 17h. 
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Núcleo de Medicina Dentária 

O curso Mestrado Integrado em Medicina Dentária (MIMD) é composto por 

cinco anos, mas não esperes o mesmo de todos… Nos dois primeiros anos 

estudamos as ciências básicas da Medicina, no terceiro preparamo-nos para a 

clínica, e finalmente no quarto e quinto entramos em ação.  

Não te assustes com toda a teoria dos dois primeiros anos, porque no terceiro 

percebes que estás realmente no curso de Medicina Dentária! Agarra em toda 

essa teoria, porque vais precisar dela…  

Desde o primeiro ano, há um delegado por turma e um delegado por ano, que 

fazem interface entre os alunos e os professores, além do grupo de ano no 

Facebook. Neste grupo, partilhamos apontamentos com os nossos colegas, 

dúvidas, acabando por ser o nosso principal meio de comunicação. Este curso 

não se faz sozinho, e ao longo de todo o percurso vais superar as tuas 

dificuldades com a ajuda dos teus colegas, professores e funcionários.  

Não é por acaso que o Instituto Universitário Egas Moniz é uma referência 

nacional e internacional em Medicina Dentária. Além do ensino de excelência, 

tanto o pré-clínico como a prática clínica são de grande carga horária, o que 

nos permite um contacto prolongado com o ambiente clínico e uma vantagem 

ao entrarmos no mercado de trabalho.   

  

O que fazemos no Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária da 

AAIUEM? 

O NEMD-AAIUEM, composto por estudantes de Medicina Dentária de todos os 

anos do curso, representa todos os alunos de Medicina Dentária do IUEM.  

Organizamos palestras, workshops, jantares do curso, festas n’UQuiosk, 

somos responsáveis pelo design e venda das famosas sweats/casacos do 
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curso; e ainda participamos na organização de iniciativas como o Hospital da 

Bonecada, Hospital dos Pequeninos, ações de promoção de saúde oral e de 

diagnóstico precoce - ações de saúde pública e voluntariado.  

 

Como se torna membro do NEMD-AAIUEM? 

Se estás à procura de algo mais do que as aulas e de deixares a tua marca 

durante a vida académica, fala connosco para saberes quando nos reunimos. 

Aparece e junta-te a nós!   

  

Estamos presentes, fisicamente, nos Núcleos (ao lado do ginásio, em 

frente ao Portão Sul), durante o horário de atendimento afixado na porta.  

 

 

 

 

 

 

Mais do que um Núcleo, um curso…  

Tu próprio sentirás o que é o #DNAEgasMoniz! 

 

 

 

nemd@ae-iscsem.org 

nemdegasmoniz 

nemd.aaiuem 



 

21 
 

Núcleo de Psicologia 

O curso de licenciatura em Psicologia da IUEM garante uma boa formação dos 

profissionais, desenvolvendo projetos e atividades com a comunidade (escolas, 

tribunais, policias, comissões de proteção de crianças e jovens, câmaras 

municipais, associações de apoio à vítima, entre outros) que permitem aos 

alunos um contacto com várias realidades de aplicação do trabalho do 

psicólogo. A licenciatura é composta por 3 anos de ensino, porém, para 

exerceres terás obrigatoriamente de completar um mestrado numa área da 

Psicologia e realizar um estágio à Ordem dos Psicólogos.  

  

O nosso instituto dá-te oportunidade de fazeres o mestrado em Psicologia 

Forense e Criminal a qual prepara os alunos na obtenção das competências 

profissionais necessárias para trabalhos com o Sistema de Justiça, na 

prevenção e apoio a vítimas e reinserção de grupos excluídos socialmente. 

Nesta formação, os alunos terão contato com instrumentos de avaliação 

psicológica forense e com vários locais de estágio de referência que permitirão 

um conhecimento prático.   

 

Em cada ano, existe um delegado e subdelegado responsáveis por 

estabelecerem a ponte entre os alunos, professores e instituto. Estes cargos 

são atribuídos no início do 1º ano de ensino, e só são alterados caso seja 

necessário. Por norma, um delegado eleito no 1º ano exercerá este cargo até 

ao fim do 3º ano. Uma das tarefas mais importantes que estes alunos executam 

é a construção do mapa de exames ou a resolução de eventuais problemas em 

sala de aula.   
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É durante o 2º ano da licenciatura que os alunos terão a oportunidade de 

efetuarem duas práticas clínicas, isto é, as aulas práticas serão realizas na 

Cresce Popular do Monte da Caparica e o Hospital Psiquiátrico de Lisboa 

(antigo Júlio de Matos). Na cresce, poderás avaliar o desenvolvimento de 

crianças dos 6 meses aos 5 anos, observando-as durante aulas de música, 

alimentação, brincadeira, sesta e despedida dos progenitores. Terás ainda 

material de avaliação psicológica disponível para efetuares a devida avaliação. 

Por outro lado, no hospital psiquiátrico, terás contacto direto com jovens 

internados que apresentam alterações ao nível psicológico, muitos deles 

diagnosticados com perturbações mentais. Durante dois semestres, terás a 

oportunidade de assistir e efetuar entrevistas a estes indivíduos, aprendendo a 

elaborar uma história clínica.   

  

Existem ainda vários projetos académicos nos quais podes participar, 

nomeadamente no Núcleo de Estudantes de Psicologia (NEP).   

  

O que se faz no NEP? 

Aqui poderás participar na organização de palestras, debates, workshops, 

festas, entre outras. Irás estabelecer contacto com profissionais dos vários 

ramos da psicologia, assim como de áreas associadas a esta.   

  

Como me torno membro do NEP? 

Basta entrares em contacto com o núcleo por e-mail indicando que desejas 

fazer parte da nossa equipa. O mail deve conter nome completo, número de 

sócio da AA-IUEM (é obrigatório seres sócio), mail e número de telemóvel. 

Após a receção deste, iremos entrar em contacto contigo assim que possível.    
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Como funciona o NEP? 

O NEP organizou as suas atividades em 3 departamentos fundamentais: 

departamento pedagógico; departamento social; departamento tecnológico. 

Serão estipuladas datas em que cada departamento tem de apresentar todo o 

trabalho que desenvolvera relacionado com uma atividade, de forma a que se 

surgirem imprevistos estes sejam de fácil resolução. Assim, serão também 

efetuadas reuniões quinzenais de carácter obrigatório, sendo necessário 

justificar com antecedência a falta de comparência.   

  

Iremos estar na sala nos núcleos, junto ao ginásio, 2 vezes por semana. O 

horário de atendimento é: 3ª feiras das 9h – 10h e 4ª feiras das 15h – 16h! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geral@aa-iuem.org 

nucleo.psicologia.35 

nepsicologia.aaiuem 
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Horários e Serviços   

Secretaria 9h – 11h30  e  14h – 16h30 

 Seg a Sex 

 212 946 751/52 

  

Tesouraria 9h – 11h30  e  14h – 16h30 

 Seg a Sex 

 212 946 754 

  

Bar 7h – 20h 

 Seg a Sex 

  

Refeitório 12h – 21h 

 Seg a Sex 

  

Biblioteca 8h – 20h  

 Seg a Sex 

  

Reprografia  9h – 17h  

 Seg a Sex 

  

Reitoria 8h – 17h  

 Seg a Sex 

  

Direção-EM 8h – 17h 

 Seg a Sex 
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Regulamentos e 

informações pedagógicas 
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Calendário Escolar 

O calendário escolar do ano letivo seguinte é publicado na seconline durante o 

mês de maio/junho.  

  

Horários das Aulas e Turmas 

Os horários das aulas e turmas são afixados no Instituto e posteriormente na 

seconline na semana que antecede o início do semestre. 

Irás receber um mail do Instituto para o mail que forneceste aquando da tua 

inscrição com as datas e horas para inscrição nas turmas bem como um 

documento a explicar como o fazer passo a passo, como tal, é importante 

manteres os teus dados atualizados na secretaria.     

A escolha é feita online em datas e horas diferentes para cada ano de cada 

curso.  

  

Keep in mind… a escolha é feita online, e como todos querem ser os mais 

rápidos a escolher para ficarem com os melhores horários e com os amigos na 

mesma turma, muitas vezes faz com que o sistema vá abaixo, se isto acontecer 

faz refresh na página e espera até dar, caso não te consigas mesmo inscrever 

na segunda feira terás de te dirigir à secretaria para resolver o teu problema.   
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Estatutos 

São considerados estudantes em regime especial, os: Dirigentes associativos; 

Trabalhadores-estudantes; Atletas de alta competição; Praticantes de desporto 

pela Associação Académica (AA); Tunantes e coralistas do Coro Académico 

Egas Moniz (CAEM); Monitores/Equiparados; Estudantes em licença de 

maternidade ou parental; Estudantes militares; Membros dos núcleos de 

estudantes; Estudantes a fazer voluntariado institucional; Estudantes em 

mobilidade de outgoing; Outros definidos na lei ou aqueles a quem, pelo seu 

excecional contributo para o IUEM, o Reitor entenda conceder este estatuto.  

Na seconline seguindo o seguinte procedimento poderás encontrar um 

documento onde estão descritos os direitos e deveres de cada um destes 

regimes especiais, bem como os prazos e documentos necessários para 

obtenção dos mesmos:   

1º - Entra na seconline    

2º - No menu procura a caixa que diz regulamentos/ documentos   

3º - Escolhe a opção IUEM   

4º - Seleciona o documento que diz: Regulamento Estudantes em Regime 

Especial - Código| R.EM.RI.02  
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Aulas e Faltas 

Existem vários tipos de aulas: Teóricas (T), Teórico-Práticas (TP), Práticas 

Laboratoriais (PL), Práticas Clínicas (PC) ou Trabalho de Campo (TC), 

Orientação Tutorial (OT), Seminários (S) e Estágios (E).  

Aulas T – são dadas pelo regente da UC e não apresentam regime 

de faltas.  

Keep in mind… estas aulas não são obrigatórias, no entanto deves ir e concluir 

por ti próprio se vale ou não a pena frequentar as mesmas.   

 

Aulas TP/PL – são dadas pelo regente/assistentes da UC estão 

sujeitas a um regime de faltas:    

Podes faltar 1/3 das aulas lecionadas, deves contar o nº de aulas que 

terás durante o semestre e calcular o nº de faltas que podes dar. Se 

ultrapassares este limite chumbas por faltas.    

A entrada na aula passado 15min na hora de início é considerada falta, 

por isso atenção aos atrasos.  

Keep in mind… embora tenhas um certo nº de faltas para dar, a assiduidade 

muitas vezes é tida em consideração por isso falta só mesmo se for necessário!   

  

Aulas PC/TC/OT/S/E – estão sujeitos a um regime de faltas específico pelo 

que devem consulta o PUC para ter conhecimento do mesmo.    

 

 



 

29 
 

Avaliação e Exames 

Para cada UC existe um “Programa da Unidade Curricular” (PUC) que contém, 

as matérias a lecionar e a metodologia de avaliação. Este é apresentado na 1ª 

aula do semestre e pode ser consultado na Biblioteca e/ou no moodle!  

Cada UC tem o seu método de avaliação, pelo que deves consultar todos os 

PUC no início do ano.  

As UC têm normalmente uma componente prática e uma componente teórica. 

A componente prática apresenta uma avaliação que pode ser continua ou 

pontual e que contribui em x% para nota final. E a componente teórica contribui 

os restantes y% para a nota final e é avaliação através de um exame na época 

de exames ou por duas frequências realizadas ao longo do semestre.  

A componente prática pode ser limitativa de acesso à componente teórica, isto 

é, poder ser obrigatório teres nota maior ou igual a 9,5 valores na prática para 

poderes ir ao exame teórico.  

Caso seja limitativa, a nota tem de ser lançada até 1 semana antes da data do 

exame de época normal.  

No exame teórico poderá ser obrigatório ter nota igual ou superior a 9,5 valores 

para aprovação na UC ou poderá fazer média com a nota TP/PL/PC e esta ter 

de ser igual ou superior a 9,5 valores para aprovação na UC.  

  

Existem duas épocas de exames, a normal e a de recurso:   

Época normal - estão inscritos todos os alunos que frequentam a UC e têm as 

propinas pagas e sem multas.  

Época de recurso - tens de te inscrever até 48H antes da data do exame que 

pretendes realizar.  
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- Se faltares ou reprovares na época normal, bem como se quiseres fazer 

uma melhoria de nota, podes ir à época de recurso.  

- As notas são lançadas até 10 dias úteis após a data dos exames, sendo 

que na época normal caso os 10 dias ultrapassem a data da época de recurso, 

as notas têm de ser lançadas até 48Horas antes da mesma.  

  

As datas destas épocas estão definidas no calendário escolar, as datas dos 

exames são definidas pelo pedagógico em conjunto com os delegados de ano 

de cada curso e publicadas a meio do semestre.  

  

Existem ainda duas épocas para estudantes em regime especial e uma época 

especial:  

As épocas no início de cada semestre destinam-se aos Estudantes em Regime 

Especial e a época especial de setembro que se destina aos alunos finalistas.  
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Vê o seguinte esquema: 

Acesso a EXAME: 

  UC teórica – acesso a exame OK 

  UC teórica e TP/PL/PC limitativa: 

 - TP/PL/PC ≥ 9,5 valores – acesso a exame OK  

- TP/PL/PC < 9,5 valores – acesso a exame NEGADO 

Neste caso reprovas à UC e terás de a fazer no ano seguinte. 

 

UC teórica e TP/PL/PC não limitativa: 

 - TP/PL/PC ≥ 9,5 valores – acesso a exame OK 

- TP/PL/PC < 9,5 valores – acesso a exame OK 

 

Nota de EXAME: 

UC teórica – Nota ≥ 9,5 valores és APROVADO 

 UC teórica e TP/PL/PC, com exame ≥ 9,5 valores: 

 - Exame ≥ 9,5 valores – APROVADO 

- Exame < 9,5 valores – REPROVADO 

 

UC teórica e TP/PL/PC, com média ≥ 9,5 valores: 

- (Nota TP/PL/PC + Nota exame) /2 ≥ 9,5 valores – APROVADO 

- (Nota TP/PL/PC + Nota exame) /2 < 9,5 valores – REPROVADO 
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REPROVADO E AGORA?! 

 

Reprovas-te na prática e era limitativa?!    

- Terás de fazer a UC no ano seguinte  

 

Reprovas-te no exame de época normal?!   

- Tens 5 dias após saírem as notas para pedir ao regente para veres o 

teu exame, se achares que não está bem corrigido tens 48h após estes 5 dias 

para pedires revisão de prova na Secretaria  

- Tens oportunidade de repetir o exame na época de recurso, mas tens 

de te inscrever  

 

Reprovas-te no exame de época de recurso?!  

- Tens 5 dias após saírem as notas para pedir ao regente para veres o 

teu exame, se achares que não está bem corrigido tens 48h após estes 5 dias 

para pedires revisão de prova na Secretaria  

- Caso sejas Estudante em regime especial podes inscrever-te na época 

de estudantes em regime especial e repetir o exame no início do semestre 

seguinte  

- Caso não sejas, terás de fazer a UC no ano seguinte, no entanto 

poderás ter de fazer só o exame ou o exame e a avaliação TP/PL/PC, tens de 

consultar o PUC para saber se esta é valida no ano seguinte ou não 
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Reprovas-te no exame de época de recurso e esta UC é limitativa a 

outras?!  

- Tens 5 dias após saírem as notas para pedir ao regente para veres o 

teu exame, se achares que não está bem corrigido tens 48h após estes 5 dias 

para pedires revisão de prova na Secretaria  

- Caso sejas Estudante em regime especial podes inscrever-te na época 

de estudantes em regime especial e repetir o exame no início do semestre 

seguinte  

- Caso não sejas, podes fazer uma Solicitação à reitoria a expor a 

situação e pedir que te seja dada uma época especial  

Reprovas-te no exame de época de recurso e és finalista?! 

 - Poderás repetir o exame na época de finalistas em setembro, no entanto 

caso o teu curso tenha Tese, não poderás apresentar a mesma com UC em 

atraso. 

  

Regime de Precedências 

Além do sistema de avaliação existe ainda o regime de precedências que te 

pode impedir de frequentar certas UC, isto é, para te inscreveres e frequentares 

determinadas UC tens de obrigatoriamente ter algumas anteriores aprovadas.  

Este regime é afixado no placar no início de cada ano letivo e atualmente só 

existe para o curso de Medicina Dentária.  

Nos restantes cursos existem regimes especiais para poderes frequentar os 

estágios e que estão expressos no PUC da UC em que ocorre o estágio.  
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Materiais de Estudo 

Chegas-te ao ensino superior e agora não sabes por onde nem como 

estudar?! 

Como já te dissemos anteriormente, cada UC em o PUC e lá está a bibliografia 

recomendada, isto é, livros e artigos que o professor aconselha. Estes podem 

ser encontrados e alugados na biblioteca, para isso só tens de ir lá, levar uma 

foto e fazer o teu cartão da biblioteca, depois de feito poderás alugar 2 livros 

de cada vez por o período de 1 semana.  

Os professores disponibilizam ainda materiais de apoio ao estudo, através do 

delegado de ano ou da plataforma moodle, a que podes aceder pela seconline 

com os mesmos dados de login.  

Além da bibliografia recomendada e dos materiais fornecidos pelos 

professores, os teus colegas mais velhos foram fazendo sebentas, 

descarregando livros e juntando documentos de apoio ao longos dos anos para 

facilitar o teu estudo, poderás encontrá-los na reprografia do Instituto e nas 

drives existentes.  

Para algumas UC podes precisar de programas específicos para o teu PC para 

praticares em casa, neste caso o departamento de informática instala-te esses 

programas, basta ires lá com o teu PC.  

Com tanto material de estudo podes sentir-te um pouco perdido, o melhor é 

falares com os colegas mais velhos, eles melhor que ninguém saberão dar-te 

conselhos e ajuda nesta fase!  
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Erasmus 

O Erasmus+ ajuda a organizar intercâmbios de estudantes universitários e 

doutorandos entre países do programa e entre estes e países parceiros.  

Graças ao Erasmus+, poderá estudar no estrangeiro, o que lhe permitirá 

também melhorar as suas competências linguísticas, interculturais e em 

matéria de comunicação e adquirir competências transversais altamente 

valorizadas pelos empregadores. Mais informações sobre as vantagens de um 

intercâmbio no estrangeiro.  

Poderá também combinar o período de estudo no estrangeiro num país do 

programa com um estágio para adquirir experiência profissional, um fator ainda 

mais importante para entrar no mercado de trabalho.  

As oportunidades para estudar no estrangeiro estão abertas a estudantes dos 

níveis de licenciatura e mestrado e a candidatos ao doutoramento.  

Se tanto o país de origem como o país de destino do estudante forem países 

do programa, o apoio linguístico em linha do Erasmus+ ajudá-lo-á a aprender 

a língua utilizada no âmbito dos seus estudos.  

O período de estudo no estrangeiro pode ter uma duração mínima de 3 meses 

(ou um período académico ou trimestre) e máxima de 12 meses.  

O estágio no estrangeiro pode ter uma duração mínima de 2 meses e máxima 

de 12 meses.  

O estudante pode receber uma bolsa Erasmus+ enquanto contribuição para as 

despesas de viagem e de estadia. A bolsa pode variar em função das 

diferenças de custo de vida entre o país de origem e o país de destino, o 

número de estudantes que se candidata a uma bolsa, a distância entre os 

países e a disponibilidade de outras bolsas.  
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Em cada ciclo de estudos existe um Coordenador de mobilidade que 

promove a mobilidade, que está em contacto direto com a Reitoria do 

IUEM.  Se estás interessado em fazer Erasmus podes consultar a página 

da ESN Almada no Facebook para ficares a saber qual o horário de 

atendimento semanal do teu coordenador de mobilidade e depois é só 

ires lá e esclareceres as tuas dúvidas! Também podes falar diretamente 

com a Coordenadora Institucional de Mobilidade através do email: 

 

 

 

 

Não percas a oportunidade de viver um dos melhores anos da tua vida 

fora do país e conhecer novos lugares, pessoas e culturas enquanto 

estudas na área que gostas! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

erasmus@egasmoniz.edu.pt 

 
relintegasmoniz.pt 
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Provedor de Estudante 

No caso de quereres apresentar uma reclamação ou sugestão, poderás fazê-

lo através do preenchimento de um boletim próprio, que encontrarás ao teu 

dispor, nos respetivos serviços. As reclamações referentes à Residência 

Universitária, campo de jogos e ginásio, devem ser tratadas junto à Direção da 

Egas Moniz.  

As reclamações relativas à restauração (Cantina / Bar / Máquinas de Vending) 

e reprografia, devem ser apresentadas aos respetivos responsáveis.  

Para além destes mecanismos, podes recorrer diretamente ao Provedor do 

Estudante. Este é um órgão independente que tem como função a defesa e a 

promoção dos direitos e interesses dos estudantes no âmbito da sua atividade 

na Egas Moniz. Sugestões, reclamações ou pedidos de esclarecimento 

poderão ser remetidos para os seguintes contactos:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

provedor@egasmoniz.edu.pt  
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Formações Não Conferentes de Grau e 

Atividades Extracurriculares 

Sabias que as tuas atividades extracurriculares e formações não conferentes 

de grau são valorizadas?! És monitor? Escreveste um artigo? Apresentas-te 

um poster? Fizeste um estágio? És da AAIUEM, coro ou tuna? És delegado? 

Preenche este formulário para receberes os créditos referentes à tua atividade 

ou formação! Deverás fazê-lo até 30 dias após o início do ano letivo 

subsequente à realização da mesma. 
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The CiiEM is the Research centre of Egas Moniz – Cooperativa de Ensino 

Superior CRL. The Centre represents a nucleus of innovation and knowledge 

creation. It fosters a paradigm of translational research and teaching in 

collaboration with other functional structures of Egas Moniz. It also focuses 

strongly on community interactions in different contexts, including health, 

health-related sciences and social services. 
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Mas o ensino superior não é só 

estudar…por isso junta-te a um destes 

grupos! Se sabes cantar, dançar, ou tocar 

um instrumento, se não sabes, mas 

queres aprender… 
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in’Spiritus Tuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

A in’Spriritus Tuna – Tuna Feminina da Cooperativa Egas Moniz, nasceu a 14 de novembro 

de 1995 e desde então, tem percorrido vários caminhos de norte a sul do país, aliando o 

vinculado Espírito Académico da nossa Egas Moniz com o que mais gostam… a música! 

Fruto desta combinação e contagiando tudo e todos por onde passaram, já ganharam 

prémios como Melhor Pandeireta, Melhor Solista, Melhor Porta-Estandarte, Melhor Passa-

Calles, Melhor Adaptação ao Tema, Melhor Original, Melhor Instrumental, Melhor Tuna e 

Tuna Mais Tuna! 

Com uma constante vontade de evoluir, enriquecer e estreitar a amizade com outras tunas 

organizam o festival “CAPAS RICAS”, um evento que prima pela qualidade boa disposição 

e muito espírito académico, que conta já com dez edições, facto que prova que o percurso 

se tem vindo a construir e que o seu crescimento tem sido feito em diversos sentidos, 

estando quase a completar os 25 Anos! 

Se queres conhecer-nos um pouco melhor ou até juntar-te e viver os melhores anos da tua 

vida, vem a um ensaio! Todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 20h, no auditório 10. 

Ficamos à tua espera!! 

 

 

inspiritustuna@gmail.com 

InSpiritusTuna 

inspiritustuna 



 

42 
 

TinTuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 28 de novembro de 1995 foi fundada a TinTuna – Tuna Académica da Egas Moniz. 

Orgulhamo-nos de ter como encargo e responsabilidade manter a tradição académica, bem 

como perpetuar os costumes dos estudantes de outros tempos. Desde a nossa estreia, a 

TinTuna não tem parado de encantar Portugal e o estrangeiro com a sua música. 

Procuramos manter a nossa atitude de humildade, companheirismo e amizade entre todos 

os que cá passam e que, na maior parte das vezes, ficam para a vida. Ficam por algo que 

uma dúzia de linhas não consegue expressar, como tocar na nossa academia e ter o prazer 

de ouvir um mar de vozes que sabem de cor as nossas canções.  

Todos os anos a TinTuna tenta proporcionar o melhor dos dois mundos, o espírito académico 

e a música, através do Festival “Noites de Baco”, um evento que desde há dois anos atrás 

se tornou internacional, e que junta todas as gerações, dos 8 aos 80. 

Os nossos ensaios realizam-se todas as segundas-feiras e quartas-feiras, pelas 21 horas, 

no auditório 10 e Prof. Martins dos Santos, respetivamente. Aparece e acredita que não te 

vais arrepender. 

 

 

 

tintuna@live.pt 

TinTuna 

tintuna95 
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O CAEM é um grupo dinâmico com 4 naipes (sopranos, contraltos, tenores e 

baixos) que integra estudantes da ESSEM e do IUEM e também docentes, 

funcionários e pessoas externas à Egas Moniz, dirigido pelo maestro Paulo 

Videira.  

A nossa missão é promover o canto coral, em todas as vertentes, 

estabelecendo e fortificando laços de amizade entre os membros e 

desenvolvendo um trabalho de técnica vocal. 

O grupo também assume uma vertente solidária, participando nas campanhas 

do Banco Alimentar contra a fome, entre outros eventos, como organização de 

Saraus e Workshops.  

Asseguramos anualmente a missa da bênção das pastas na Egas Moniz e as 

cerimónias de entrega de diplomas. Participamos em encontros de coros, 

festas de Natal, e sempre que a nossa participação seja desejada. Já atuámos 

em Coimbra, Lisboa (Jerónimos), Itália e Barcelona.   

Aparece num dos ensaios e manifesta o seu interesse! Os ensaios decorrem 

no Auditório Professor Doutor Martins dos Santos, às quartas (17-19h) e 

sextas-feiras (15-17h). Os horários poderão sofrer ajustes anuais.   

  

 
coroacademicoegasmoniz2012@gmail.com 

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SORTE!! 


