
INTRODUCAO À MEDICINA – 2012/13 

INFORMACOES PARA OS ALUNOS 
AULAS PRATICAS - Medicina Interna 

 
• Chegar a horas - 9 horas. 

• Trazer bata branca e vesti-la antes da aula. 

• Esperar pelo Assistente no 6º piso do Serviço de Medicina Interna no 
corredor junto às Salas de aulas do lado nascente. 

• Colocar todos os pertences (casacos, pastas, guarda-chuva, outros) nos 
armários rotulados - "INTRODUÇÃO À MEDICINA" (não devem deixar aí 

carteiras ou objectos de valor) - os armários não podem ser fechados à chave. 

• Para a aula só deve ser levada caneta e uma folha, caderno ou bloco 
para apontamentos. 

• Enquanto aguardam pelo Assistente (pode este atrasar-se por razões do seu 

trabalho clínico) os alunos devem comportar-se de acordo com o local onde 
estão - uma instituição de saúde.  

• Devem ler, previamente, o panfleto explicativo das aulas práticas de 
simulação com modelo. 

• Os alunos devem ter presente qual o Grupo da aula em que estão 
distribuídos 

• Devem trazer para a aula a folha de presença na Vertente da Medicina 
para ser assinada no final pelo Assistente presente na aula. 

• Em caso de alguma situação de dúvida podem procurar a Drª Benilde 
Barbosa (docente responsável pela organização das aulas práticas da 
vertente Médica) ou a Regente da Disciplina de Introdução à Medicina II 
(Profª Doutora Lèlita Santos - gabinete no 6º andar dos HUC). 

• Como são apenas duas aulas práticas em cada vertente os alunos não 
podem faltar. No entanto, podem trocar entre si aulas por conveniência pessoal 

- nesse caso devem avisar previamente dessa troca o Secretariado da disciplina, por 
email, e no próprio dia entregar ao Assistente que estiver na aula uma nota com o 
nome do próprio e do colega com quem vai trocar, identificação da turma de IM e data 

das aulas em questão. As faltas às aulas só podem ser justificadas no âmbito das 

normas expostas no Regulamento da Universidade e da Faculdade mas a aula em falta 

deve ser reposta em outro dia conveniente. 
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