
            
 

CURSO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EMERGÊNCIA E MEDICINA INTENSIVA 
INTERNATIONAL POST-GRADUATE COURSE IN EMERGENCY AND INTENSIVE CARE MEDICINE 

INCEPT4 
 
 

A NOVA Medical School / Faculdade de Ciências Médicas (NMS / FCM) vai organizar em 2020 a 

4ª Edição do Curso Internacional de Pós-graduação em Emergência e Medicina Intensiva que 

será coordenado pelos Professores Doutores Rui Paulo Jinó Moreno e Fernando Nolasco. 

O INCEPT4 decorrerá de 10 de janeiro a 18 de dezembro de 2020, no edifício sede da FCM, ao 

Campo dos Mártires da Pátria. Num total de 268 horas, as aulas presenciais decorrerão em 

horário pós-laboral: sextas-feiras á tarde (16-20 horas) e aos Sábados (9-12 e 14-18 horas), 

habitualmente com a frequência de 2 a 3 fins-de-semana de cada mês. O seu Programa vai cobrir 

de modo sistemático os temas fundamentais da Medicina de Emergência e da Medicina 
Intensiva, sendo as aulas teóricas e teórico-práticas dadas por peritos com larga experiencia nos 

temas apresentados, sendo assim possível aos alunos beneficiar desse saber pratico. O Curso 

está dividido em Módulos, sendo a avaliação contínua (obrigatório 75% de presenças) 

complementada com teste escrito de escolha múltipla no fim de cada um destes. 

 

Os Destinatários do curso são Licenciados em Medicina, com aproveitamento de pelo menos 2 

anos de especialidade primária, relacionada com a área da Medicina Intensiva (por exemplo 

Medicina Interna, Cardiologia, Pneumologia, Medicina de Emergência, Anestesiologia, Cirurgia, 

etc.). São aceites preferencialmente candidatos com frequência prévia / estágio em UCI/Serviço 

de Medicina Intensiva ou trabalhando em Serviços de Urgência. A candidatura de outros 

Licenciados (por exemplo Internos do Ano Comum - IAC) ou outros Especialistas será ponderada 

caso a caso de acordo com o respetivo Curriculum.    

 

Mais informações, incluindo Programa do Curso, Corpo Docente, horários e Salas das aulas, valor da 
Candidatura, Inscrição e Propina contactar:  

DIVISÃO ACADÉMICA – SECÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO:  

Coordenadora: Dra. Sónia Tavares. E-mail: posgraduacao@nms.unl.pt 

Tel.: +351 218 803 066. Fax: +351 218 803 068 

 

“…. Num país em que o deficit de profissionais adequadamente treinados em Medicina Intensiva é 

marcado, torna-se crucial, para a prestação de cuidados de saúde de qualidade às populações, o treino 

especializado, já bem longe do proporcionado no decorrer das especialidades, nesta área da ciência. 

Pretende-se assim, que a Universidade assuma o seu papel crucial na criação, maturação e 

transmissão de competências e saberes em Medicina Intensiva e Medicina de Emergência a todos os 

Médicos interessados nesta área do saber...” – Professor Doutor Rui Moreno.  

    


