Colégio de Oftalmologia
Grelha de Avaliação Final do Internato Médico da Especialidade

A avaliação final consta de três provas públicas e eliminatórias: discussão curricular, prática
e teórica (prova oral ou prova teórica escrita). A classificação da avaliação final resulta da
média aritmética simples das classificações obtidas na prova curricular, prática e teórica,
arredondada às centésimas. Na nota de avaliação final da prova de discussão curricular, a
média ponderada da classificação obtida durante os estágios dos programas da formação
especializada, tem um peso de 40 %.
Parâmetros a avaliar na Prova de Discussão Curricular:
a) Descrição e análise da evolução da formação ao longo do internato, com incidência
sobre os registos de avaliação contínua previstos no n.º 3 do artigo 60.º;
b) Descrição e análise do contributo do trabalho do candidato para os serviços e
funcionamento dos mesmos;
c) Frequência e classificação de cursos cujo programa de formação seja de interesse para
a especialidade;
d) Publicação ou apresentação pública de trabalhos;
e) Trabalhos escritos e/ou comunicados feitos no âmbito dos serviços e da especialidade;
f)

Participação, dentro da especialidade, na formação de outros profissionais.

Parâmetros a avaliar na Prova Prática:
a)

Metodologia de observação do doente;

b)

Integração de conhecimentos expressa na qualidade de anamnese na elaboração da
história clínica, na observação e na discussão de diagnósticos diferenciais;

c)

Exames complementares solicitados e sua justificação;

d)

Relatório final como forma de expressão da integração de conhecimentos necessários
ao diagnóstico, plano terapêutico, plano de seguimento e prognóstico;

e)

Discussão do caso clínico
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Parâmetros a avaliar na Prova Teórica (Oral)
a)

Nível de conhecimentos nas várias áreas da patologia oftalmológica

b)

Nível

de

conhecimentos

das

técnicas

de

diagnóstico

e

terapêutica

Exames

complementares solicitados e sua justificação;
c)

Capacidade de integração dos conhecimentos científicos e técnicos
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Grelha/matriz de avaliação da discussão curricular

Cotação
Máxima

Cotação
Atribuída

Parâmetro a avaliar

10.0

Descrição e análise da evolução da formação ao longo do internato, atendendo a:

6.0

Avaliação global do Curriculum Vitae

Cumprimento do plano de Formação.
Atividade médica.
Atividade cirúrgica.

4.0

Avaliação da discussão curricular

Cumprimento do plano de Formação.
Atividade médica.
Atividade cirúrgica.

1.0

Descrição e análise do contributo do trabalho do candidato para o funcionamento do Serviço :

1.0

Participação em tarefas organizativas e outras
de interesse para o Serviço

2.5

Frequência de cursos e outro tipo de ações formativas cujo programa seja de interesse para a
Oftalmologia:

0.5

Frequência de Reuniões Científicas

Internacionais:
Nacionais:
Total:

0.5

Frequência de Cursos Teórico-Práticos e
Cursos Práticos

Internacionais:
Nacionais:
Total:

1.5

Ações formativas (Estágios no País ou no
Estrangeiro / duração)

No País:
No Estrangeiro:

5.0

Publicação ou apresentação pública de trabalhos com interesse clínico e científico relevante

0.5

1.0

Apresentações em Reuniões Científicas
Nacionais (Autor / Co-autor)

Apresentações em Reuniões Científicas
Internacionais (Autor / Co-autor)

Comunicações:
Posters:
Vídeos:
Fotos:
Comunicações:
Posters:
Vídeos:
Fotos:

Autor / Co-Autor

Autor / Co-Autor

Autor / Co-Autor
1.0

Publicações no âmbito da Oftalmologia em
Revistas Nacionais (Indexadas, não-indexadas,
com Fator de Impacto e Nº de citações)
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Indexadas:
Não-indexadas:

2.0

Publicações no âmbito da Oftalmologia em
Revistas Internacionais (Indexadas, nãoindexadas, com Fator de Impacto e Nº de
citações)

Indexadas:
Não-indexadas:

Em plataformas digitais:
Internacionais:
Nacionais:
Total:

0.5

Prémios Científicos

0.5

Trabalhos escritos e/ou comunicados feitos no âmbito dos serviços.

0.5

Trabalhos escritos (protocolos) ou
apresentados em reuniões gerais ou de
formação no âmbito do Serviço

1

Autor / Co-Autor

Autor / Co-Autor

Escritos:
Apresentados:

Participação, dentro da especialidade, na formação de outros profissionais.

0.5

Participação na formação de outros
profissionais

0.5

Atividades desenvolvidas em programas
doutorais e de investigação clínica
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Grelha/matriz de avaliação da Prova Prática

Cotação
Máxima

Parâmetro a avaliar

3.0

Metodologia de observação do doente

3.0

Integração de conhecimentos expressa na
qualidade de anamnese na elaboração da
história clínica, na observação e na discussão
de diagnósticos diferenciais

2.0

Exames complementares solicitados e sua
justificação

5.0

Relatório final como forma de expressão da
integração de conhecimentos necessários ao
diagnóstico, plano terapêutico, plano de
seguimento e prognóstico

7.0

Discussão do caso clínico

Aprovado pelo Conselho Nacional em 07.04.2021

Fundamentação da cotação
atribuída

Cotação
Atribuída

Grelha/matriz de avaliação da Prova Teórica (oral)

Cotação
Máxima

Parâmetro a avaliar

6.0

Nível de conhecimentos nas várias áreas da
patologia oftalmológica

7.0

Nível de conhecimentos das técnicas de
diagnóstico e terapêutica

7.0

Capacidade de integração dos conhecimentos
científicos e técnicos
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Fundamentação da cotação
atribuída

Cotação
Atribuída

