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O Curso de Especialização em Análises Clínicas corresponde ao ano curricular do
Curso Mestrado em Análises Clínicas permitindo, após a sua conclusão com
aproveitamento, a prossecução dos estudos visando a realização de dissertação de
Mestrado.

Objectivos Gerais do Curso:
Proporcionar formação científica à luz dos conhecimentos atuais nas diferentes áreas
do saber que integram as análises clínicas, garantindo uma componente experimental
direcionada e a permanente inter-relação entre os dados experimentais e os conceitos
teóricos, de modo a conferir as aptidões necessárias à intervenção no processo
inerente à prevenção, diagnóstico e monitorização da doença no âmbito das análises
clínicas.
Proporcionar a formação académica necessária para o prosseguimento de estudos de
ciclo superior nas diferentes áreas científicas que integram as análises clínicas.
Duração do Curso:
O ciclo de estudos do Mestrado em Análises Clínicas tem a duração de 2 anos letivos,
organizado em 4 semestres, com início em 26 de setembro de 2016.
Admissão:
São admitidos à candidatura de acesso:


Os titulares de grau de mestre ou licenciado em Ciências Farmacêuticas ou outras
licenciaturas tradicionais afins,



Os Estudos Básicos de Ciências Farmacêuticas e 1ºs ciclos que apresentem
coerência científica com este ciclo de estudos.



Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo
Conselho Científico.

Prazos:
Período de candidatura – 04 de julho a 05 de setembro de 2016
Afixação de resultados – 09 de setembro
Matrícula online – 12 a 15 de setembro
Início das aulas – 26 de setembro
Processo de Candidatura:
O formulário e as respetivas instruções encontram-se disponíveis na página da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (www.ff.ulisboa.pt).

Critérios de selecção e seriação:
O processo de candidatura será apreciado, sendo a seleção e seriação dos candidatos
efetuada com base nos seguintes critérios: i) classificação do grau académico de que
são titulares, nos termos da escala europeia de comparabilidade ou do número de
ordem a classificação do seu diploma nesse ano, pontuado de 1 a 10; ii) apreciação do
currículo académico, científico e técnico, pontuados de 1 a 10; iii) entrevista (se
necessário).

Número de vagas:
16 alunos.
Serão aceites 5 alunos, como supranumerários, detentores de Cursos Pós Graduados
de Especialização em Análises Clínicas pelas Faculdades de Farmácia.

Propinas:
O valor global da propina para o estudante nacional é de 5.250 Euros, sendo que o
aluno terá que pagar, no 1º ano, 3.750 Euros, divididos em 5 prestações e no 2º ano,
1.500 Euros, divididos também em 5 prestações.

O valor global da propina para o estudante internacional é de 7.000 Euros, sendo que
o aluno terá que pagar, no 1º ano, 5.000 Euros, divididos em 5 prestações e no 2º ano,
2.000 Euros, divididos também em 5 prestações.

Taxa de Candidatura: 75 Euros
Taxa de Matrícula: 75 Euros
Seguro escolar: A definir

Horários e local de formação:
O horário de funcionamento é pós-laboral, a partir das 17.30h e atempadamente
definido para cada semestre. As aulas terão lugar na Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa.
Coordenação do Curso:
Professora Doutora Maria Cristina Marques
Conteúdo curricular:
Disciplinas

Semestre

ECTS

Bioquímica Clínica I

1º

6

Hematologia I

1º

6

Imunologia Complementar

1º

6

Patologia Geral e Semiologia Laboratorial

1º

6

Metodologias Analíticas

1º

5

Bacteriologia Clínica

2º

6

Genética Molecular Humana

2º

6

Bioquímica Clinica II

2º

6

Micologia Clínica

2º

6

Hematologia II

2º

7

Gestão e Qualidade Laboratorial

3º

4

Virologia Clínica

3º

6

Parasitologia Clinica

3º

5

Total

Estágio Laboratorial/Dissertação de Mestrado
Total

Informações e Secretariado:
NPGA - Núcleo de Planeamento e Gestão Académica
Apoio aos Cursos Pós-Graduados – posgraduados@ff.ulisboa.pt
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Av. Prof. Gama Pinto, 1649 -003 Lisboa
Tel. 217946400 Fax: 217946470

75

3º e 4º

45
120

