SEMINÁRIO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME FINAL
MEDICINA GERAL E FAMILIAR
ABRIL 2016
FUNDAMENTAÇÃO
Concluído o processo do Internato de Formação Específica em MGF, o
candidato deverá demonstrar a sua aptidão para o exercício na área
profissional correspondente obtendo aprovação num conjunto de três provas
de carácter individual e eliminatório: discussão curricular, prova prática e
prova teórica.
A boa prestação nestas provas resulta do conhecimento e das aptidões
adquiridas ao longo dos 4 anos do processo formativo mas também de trabalho
final de sistematização, organização e reflexão sobre o todo que é mais do
que a soma das partes. Assim pretende‐se treinar os internos a olharem
criticamente para o realizado propondo soluções adequadas para falhas,
erros, riscos, situações criticas assim como a terem uma atitude prospetiva:
preverem cenários e anteciparem questões. Neste sentido as Direções de
internato irão organizar um seminário de preparação para a avaliação final
OBJETIVOS
‐ Ser capaz de fazer e fundamentar um autodiagnóstico do cumprimento das
tarefas curriculares previstas para o Internato, confrontando o respectivo CV
com o documento orientador da CIMGFLVT;
‐ Analisar a gestão da comunicação numa consulta videogravada, através da
aplicação crítica de uma escala de consulta, identificando pontos fortes a
potenciar e pontos fracos a corrigir;
‐ Antever /prever questões sobre um caso clínico recolhido em consulta,
relativas à descrição e contextualização do mesmo, à exploração semiológica,
às hipóteses diagnósticas, à hierarquização dos problemas e ao plano a
estabelecer;
METODOLOGIA
‐ Auto‐aprendizagem
‐ Leitura reflexiva
‐ Debate orientado
‐ Produção de questões de estudo:
Elaborar diariamente uma questão, apresentando a resposta esperada e a
respectiva fundamentação. Totais dez questões de áreas distintas. Para dez
dessas questões deverá ela
Elaborar 4 vinhetas de casos clínicos de 4 áreas diferentes propondo um tema
a avaliar, enunciando

CARGA HORÁRIA
80 horas
‐ 70 horas de autoaprendizagem e leitura comparada
‐ 5 horas de recolha de material para autoanálise e debate
‐ 2 horas de debate orientado
‐ 3 horas de escrita e elaboração de textos finais
DATAS
Júris de 4 a 7 de Abril
1ª semana Seminário = 28 de Março a 1 e Abril;
2ª semana Seminário = 15 a 21 de Abril.
Júris de 11 a 14 de Abril
1ª semana Seminário = 4 a 8 de Abril;
2ª semana Seminário = 15 a 21 de Abril.
EQUIPA FORMADORA
Candidato
Orientador de formação
Outros MF da US de colocação
AVALIAÇÃO
‐ Apreciação qualitativa das questões teóricas (CIMGFLVT)
‐ Autoavaliação do processo formativo
‐ Autoavaliação da gestão da comunicação em consulta
‐ Autoavaliação do desempenho em cenário de consulta

