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1. HORAS DE CONTACTO: 
Ensino Prático - 8 h; Orientação Tutorial - 4h; Total - 12 h 

2. OBJECTIVOS 
Iniciar o treino com animais de cliente; dotar os estudantes de um conjunto de atitudes ajustadas à 
prestação de cuidados de saúde em ambiente hospitalar; desenvolver as aptidões de 
comunicação e de trabalho em equipa; desenvolver as capacidades de organização e de 
responsabilização do estudante. 
 
3. PROGRAMA 
As Actividades Hospitalares I decorrem durante todo o ano lectivo, incluindo fins-de-semana, 
feriados, épocas de exames e férias escolares, em sessões de 3 horas, no Hospital Escolar. Estão 
organizadas para equipas de 6 estudantes. Cada estudante deve cumprir 2 sessões de 3 horas 
por semestre no Hospital Escolar e 1 sessão de 2 horas por semestre na Unidade de Isolamento 
de Doenças Infecciosas do Hospital Escolar, o que equivale a 8 horas/estudante/semestre.  
Os estudantes que integram cada equipa são distribuídos da seguinte forma pelos seguintes 
sectores do Hospital Escolar: Consulta Externa; Imagiologia; Internamento Geral; Unidade de 
Isolamento de Doenças Infecciosas. 
Pretende-se que os estudantes acompanhem os procedimentos executados por docentes, 
internos e estagiários e participem na execução de tarefas simples que serão validadas no seu log 
book pelos médicos-veterinários que estiverem de serviço nesse período do dia. 
Assistirão também a 4 seminários de 1 hora que correspondem a um 1º Módulo de Formação em 
“Técnicas de Comunicação”. 
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5. AVALIAÇÃO 
A classificação final resulta da aplicação do seguinte critério:  
1. Um exame escrito, ao qual só serão admitidos os estudantes com ≤ 1/5 de faltas, o que 
equivale na unidade curricular, a apenas 1 falta. A matéria a avaliar será a abordada nos 
seminários complementada por artigos científicos; 
2. É exigido 100% de assiduidade nos turnos hospitalares; 
3. Uma eventual falta num seminário penalizará o estudante em 0,5 valores. 
Para cálculo da nota final na disciplina considera-se que a realização dos turnos hospitalares vale 
5 valores (25% da nota final); a participação nos seminários vale 2,5 valores (12,5% da nota final) 
e o exame escrito final vale 12,5 valores (62,5% da nota final). Assim, para um estudante que 
tenha 14 valores no exame escrito e 1 falta nos seminários: (14 valores × 0,625) + (2,5 - 0,5) + 5 = 
8,75 + 2 + 5 = 15,75, a nota final a atribuir é de 16 valores. 
 
 


