
Ciências Biomédicas
Formação Extracurricular



CESPU
&
UNIVERSIDADE DE MADRID ALFONSO X 
EL SABIO

UNIDOS NA FORMAÇÃO DE 
MÉDICOS
3 anos na CESPU  - Gandra (Licenciatura em Ciências 
Biomédicas)
+
3 anos na UAX - Madrid (Mestrado Integrado em 
Medicina)

Coordenador: Prof. Doutor Ricardo Dinis-Oliveira
Cocoordenador: Prof. Doutor Joaquim Moreira



Acordo Ibérico - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e 
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Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid

• Universidade privada espanhola já com 20 anos

• A ensinar Medicina desde o ano letivo 2009/2010

• Leciona diversos ciclos de estudo na área da saúde de reconhecida qualidade e 
ministrados em condições de excelência quer de recursos humanos quer 
materiais

• Universidade com larga experiência no acolhimento de alunos estrangeiros

• http://www.uax.es/grado-medicina.html



Acordo Ibérico - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e 
Universitário (CESPU) + Universidade Alfonso X El Sabio de 
Madrid
• Os estudantes que concluem a Licenciatura em Ciências Biomédicas da CESPU têm a possibilidade de se 

candidatarem a vagas do 4º ano do Curso de Medicina da Universidade Alfonso X El Sabio

• É o reconhecimento da formação ministrada em Ciências Biomédicas na CESPU como equivalente aos anos ao 
Ciclo Básico (3 primeiros anos) do Curso de Medicina

• Processo perfeitamente legal

• O ingresso na Universidade Espanhola será o equivalente à entrada de um estudante no Ciclo de Estudo nos 
concursos anuais disponíveis para titulares de Curso Superior, concursos esses previstos na lei e existentes em 
todos os Estabelecimentos de Ensino Superior Público ou Privado Europeus

• A Universidade Alfonso X continua a admitir concurso de licenciados para o concurso geral em simultâneo





















Video – Curso de Medicina na Universidade Alfonso X El Sabio 
de Madrid

• http://www.uax.es/fileadmin/videos/ciencias‐salud‐grado‐uax.mp4



Requisitos do protocolo para os estudantes acederem ao 4º ano 
do Curso de Medicina na UAX

• Concluírem a Licenciatura em Ciências Biomédicas da CESPU (180 ECTS)

+

• Concluírem a formação extracurricular (50 ECTS) - ministrado com os mesmos critérios de rigor e 
qualidade de ensino e avaliação dos Ciclos de Estudos do IUCS-CESPU

• O elenco desta formação extracurricular foi alvo de preparação cuidada e aprovada pela UAX

• Os estudantes podem realizar a formação extracurricular:
• Desde o 1º ano num plano de formação distribuída ao longo dos 3 anos letivos da Licenciatura 

em Ciências Biomédicas
• Após conclusão da Licenciatura em Ciências Biomédicas



Requisitos do protocolo para os estudantes acederem ao 4º ano 
do Curso de Medicina na UAX
• A formação extracurricular é realizada no IUCS-CESPU

UNIDADES EXTRACURRICULARES ECTS
TOTAL CONTACTO (1)

Bases Legais da Medicina 140 39 TP 5

Medicina Física e da Reabilitação 168 26 TP
39 PL 6

História da Medicina 112 26 TP 4

Microbiologia Médica 168 26 TP
26 PL 6

Inglês Técnico 168 26 TP 6

Práticas de Disseção 140 30 P 5

Procedimentos Médico-Cirúrgicos Gerais 504 104 TP
39 P 18



Requisitos do protocolo para os estudantes acederem ao 4º ano 
do Curso de Medicina na UAX
• Podem concorrer à UAX estudantes que tenham concluído a Licenciatura em Ciências Biomédicas e Formação 

Extracurricular em anos anteriores ao concurso

• Aprovação no exame de espanhol (oral e escrito) para cerificação do nível mínimo de espanhol C1. Há 
possibilidade de isenção de realização desta prova sob apresentação de um certificado DELE do Instituto 
Cervantes e apenas deste - realização e avaliação é da responsabilidade da UAX

• Realização e aprovação no teste psicotécnico - realização e avaliação é da responsabilidade da UAX

• Os testes  psicotécnicos consistem na avaliação psicopedagógica da diferentes aptidões exigidas a um 
estudante universitário que pretenda ingressar em Medicina. Serão constituídos por 2 provas:
• 1º - o estudante deverá resolver um teste de lógica, raciocínio verbal, raciocínio espacial e aptidões 

numéricas
• 2º - Serão avaliados fatores de personalidade



Requisitos do protocolo para os estudantes acederem ao 4º ano 
do Curso de Medicina na UAX
• Aprovação em entrevista geral de seleção - realização é da responsabilidade conjunta do IUCS-CESPU e da UAX

• A entrevista, poderá ser realizada num momento único ou distribuído em vários momentos e incidirá sobre a 
motivação do estudante para a formação académica pretendida, personalidade do aluno, conhecimentos gerais 
sobre a biomedicina e preparação geral para ingresso numa parte clínica da formação. Os dados recolhidos na(s) 
entrevista(s) serão analisados e avaliados por uma Comissão de Avaliação composta pelos:
• Prof. Doutor Ricardo Dinis-Oliveira (Coordenação da Licenciatura em Ciências Biomédicas do IUCS-CESPU)
• Prof. Doutor José António Arias (Decano de Medicina da UAX), ou outro por este designado
• Um membro do departamento da admissão de estudantes da UAX
• Prof. de espanhol da UAX
• A Comissão emitirá uma decisão final de “Apto” ou “Não Apto” para a candidatura

• Seriação dos candidatos por média global e ponderada (em função dos ECTS de cada UC) das classificações 
obtidas na Licenciatura em Ciências Biomédicas + Formação Extracurricular. Poderão ser privilegiados 
estudantes com médias iguais ou superiores a 14

• Se o nº de estudantes aprovados for superior às 30 vagas mencionadas no protocolo, apenas serão colocados os 
de média mais elevada até ao preenchimento total das vagas 



Venha conhecer-nos em www.cespu.pt

rui.sousa@cespu.pt

fernanda.pereira@cespu.pt

ricardo.dinis@iucs.cespu.pt

Telefone N.º Verde
800 20 20 02


