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Sobre o departamento de ciências
• O Departamento de Ciências do Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS) ministra várias Licenciaturas e Mestrados e
um Programa Doutoral com unidades curriculares em ciências fundamentais de interseção da biologia, química e forenses, que
conferem ao futuro profissional uma preparação abrangente e sólida no mercado de trabalho
• Tem como Missão assegurar um ensino graduado e pós-graduado, fundamental e aplicado, suportado na excelência da
investigação e evidência científica, nomeadamente, nas áreas das Ciências Biomédicas, Ciências da Nutrição e Ciências
Forenses, Bioquímica, Análises Clínicas e Terapias Moleculares, tendo a Saúde Humana como objeto principal do seu estudo.
• A qualidade do ensino é um dos valores fundamentais do Departamento
• Os protocolos nacionais e internacionais com diversas instituições e estruturas profissionais permite facultar aos seus
estudantes estágios em ambiente real de trabalho, criando-se deste modo condições privilegiadas para o ingresso no mercado
de trabalho
• Igualmente leva a cabo ações de divulgação e formação em Ciências da Vida e da Saúde nomeadamente:
• Atividades científicas para estudantes do ensino secundário
• Formação de professores do ensino básico e secundário
• Pós-graduações
• Seminários de Especialização
• Organização de eventos científicos
• Prestação de serviços de diagnóstico (nomeadamente análises clínicas e forenses) e de consultoria científica em Ciências
da Vida, Saúde e Forenses
• Expandir, difundir e valorizar a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico e cultural
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Ciências Biomédicas no mundo

Sobre o Ciclo de Estudos
• O plano curricular do 1º Ciclo de Estudos em Ciências Biomédicas do Instituto Universitário de Ciências da
Saúde dota os seus estudantes de um conhecimento amplo e profundo da anatomofisiologia humana que o
torna um profissional competitivo em várias áreas modernas de investigação e desenvolvimento da área
biológica e da medicina molecular e celular
• O plano de estudos possibilita uma formação em Medicina Básica com algumas Unidades Curriculares de
interface com a Clínica, na sua vertente teórica e prática, complementada por áreas que treinam o estudante
para a análise crítica e o desenvolvimento de trabalhos laboratoriais de investigação
• Salienta-se a existência de aulas práticas e laboratoriais ao longo dos 3 anos do Ciclo de Estudos e a
possibilidade de inserção do estudante em estágios de investigação em ciências biomédicas
• Os Biomédicos terão um domínio das áreas de interface entre as Ciências Biológicas e a Medicina, que lhes
permitirão colaborar com a comunidade médica e científica em programas de investigação biomédica
fundamental e aplicada, e em áreas de diagnóstico e terapêutica com intervenção biomédica
• O 1º Ciclo de Estudos em Ciências Biomédicas responde à necessidade não só de formar graduados numa área
em assinalável expansão e desenvolvimento, mas também contribuir para o desenvolvimento científico e
tecnológico da Medicina.
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Tipo de Reconhecimento
• O 1º Ciclo de Estudos em Ciências Biomédicas permite aos estudantes construírem carreiras na área da saúde,
investigação e ensino superior.
• Podem colaborar com a comunidade médica e científica em investigação biomédica fundamental e aplicada
(diagnóstico e terapêutica)
• Podem exercer a atividade profissional em unidades clínicas e forenses, como investigadores em centros e
empresas de investigação biológica e biomédica, em empresas de produtos biomédicos e na divulgação da
ciência ou ensino
• A formação biomédica pode ser complementada e desenvolvida em 2º Ciclos de Estudos como Terapias
Moleculares, Biotecnologia, Análises Clínicas, Bioempreendedorismo entre outros. Salienta-se a existência no
IUCS-CESPU de um Programa Doutoral em Ciências Biomédicas que permite o desenvolvimento de
competências dos Biomédicos. Especializações particulares serão os Mestrados Integrados como Medicina,
Ciências Farmacêuticas, Medicina Dentária e Medicina Veterinária, uma vez que a formação transversal que
têm ser-lhes-á facilmente reconhecida pelas áreas básicas destes Cursos.
• Destacam-se os protocolos com algumas Universidades Espanholas, nomeadamente a Universidade de
Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid, Universidade Católica San Antonio (UCAM) de Múrcia, Universidade
Católica de Valência (UCV) e com a Universidade CEU Cardenal Herrera (CEU; ensino inglês ou espanhol), que
possibilitam aos finalistas deste 1º Ciclo de Estudos em Ciências Biomédicas concorrer a vagas no 3º ou 4º ano
do Mestrado Integrado em Medicina, cumpridos que estejam os requisitos de acesso constantes dos
protocolos.
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Acreditação máxima pela A3ES
• Ciclo de estudos acreditado pela A3ES por 6 anos (NCE, decisão de 10-05-2010; em
curso ACEF/2014-15) e registado pela DGES com o n.º R/A-Cr 14/2010
• Renovação em 2018
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Acreditação máxima pela A3ES
180 ECTS RECOMENDADOS PELA ENQA
CONSIDERADA DE ELEVADA EMPREGABILIDADE PELA QUALITY
ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION
Formação de interface entre as ciências biológicas e médicas:
“Honours graduate in BMS-(Biomedical Sciencies) - are readily employable in a wide range of areas in the public and private
sectors due to their eduaction at the interface between biological sciences in its broadest sense and medical science.”

Competências
• Aplicar os conhecimentos teóricos e práticos das ciências fundamentais que são basilares à prática
médica.
• Conduta que tem em atenção os conceitos de Biossegurança, de Bioética e de respeito pelo doente
• Demonstrar habilidade crítica e analítica, de seleção, interpretação e aplicação de informação
• Empregar boas metodologias de estudo em investigação biomédica
• Pensar autonomamente, desempenhar tarefas, adaptar e propor soluções em problemas de prática
biomédica
• Comunicar os seus conhecimentos a públicos constituídos por especialistas e não especialistas
• Demonstrar níveis de conhecimento, compreensão e desempenho suficientes para assegurar
empregabilidade ou permitir o acesso a ciclos de estudo posteriores em áreas relacionadas

13

Requisitos de acesso
• O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do Concurso Nacional de Acesso ao
Ensino Superior, dos Concursos Especiais ou dos Regimes Especiais de Acesso ou dos Regimes de
Mudança de Curso, Transferência ou Reingresso
• Para se candidatarem ao ensino superior através do Concurso Nacional de Acesso, os
estudantes devem satisfazer as condições referidas no ponto 8 do suplemento ao diploma
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Tipologias de ensino
• Permite ao estudante desenvolver competências, aplicar os conhecimentos adquiridos, resolver
problemas no âmbito das Ciências Biomédicas
• Aulas de carácter interativo, aulas em integração ou apoiadas por ensino à distância em plataformas
informáticas (blended learning), associado às metodologias tradicionais de valor já comprovado
• Nos conteúdos programáticos está incentivada, primeiro a transmissão dos conceitos fundamentais e
basilares de forma completa e exigente, seguida da ligação dos conteúdos à capítulos aplicados à
área biomédica assim como a aplicação (como exemplos) a projetos de investigação fundamental e
aplicada
• A verificação da aquisição de conhecimentos será conseguido por uma forte avaliação contínua
favorecedora de um estudo contínuo e do desenvolvimento consolidado de competências
• A aquisição e desenvolvimento de competências é avaliada continuamente através de avaliação
prática e laboratorial, elaboração de trabalhos de pesquisa, mini testes, etc.
• Apesar da valorização acentuada da avaliação contínua, as metodologias de avaliação previstas não
incluem geralmente a possibilidade de dispensa de exame final, por considerar que só no exame é
feita a avaliação integral e cabal das capacidades, competências e conhecimentos que o aluno deve
adquirir na unidade curricular
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Vantagens dos licenciados em
Ciências Biomédicas
• Ingresso em Mestrados Integrados em Medicina, Medicina Dentária e Ciências Farmacêuticas
• O reconhecimento da formação e atribuição de equivalência é um processo que depende
unicamente da instituição que ministra o Mestrado Integrado à qual o estudante se candidate
• No caso do estudante se candidatar a Mestrados Integrados de Medicina, terá oportunidade de
que a transição ocorra ao abrigo de protocolos entre a CESPU e algumas Universidades (UAX,
UCAM, UFV)
• No caso de o estudante se candidatar ao ingresso nos mestrados Integrados em Medicina Dentária
ou Ciências Farmacêuticas do IUCS, existe já na instituição um estudo sobre as equivalências
entre estes ciclos de estudo e a Licenciatura em Ciências Biomédicas. Tal prevê que o estudante
Licenciado em Ciências Biomédicas conclua os Mestrados Integrados em Medicina Dentária ou
Ciências Farmacêuticos em 3 anos letivos
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Saídas profissionais & progressão
académica
• Mestrados Integrados em Medicina, Medicina Dentária e Ciências Farmacêuticas, 2º e 3º
Ciclos de Estudos em Terapias Moleculares, Biotecnologia, Análises Clínicas,
Bioempreendedorismo e outros
• Ingresso no 4º Ano do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade Católica de Múrcia,
cumpridos que estejam os requisitos de acesso
• Ingresso no 3º Ano do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade Francisco de Vitória,
cumpridos que estejam os requisitos de acesso
• Ingresso no 4º Ano do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade Católica de Valência,
cumpridos que estejam os requisitos de acesso
• Ingresso no 3º Ano do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade Cardenal Herrena,
cumpridos que estejam os requisitos de acesso – possibilidade de ensino da medicina em
espanhol ou inglês
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Saídas profissionais & progressão
académica
• Ensino e Investigação científica em centros de investigação,
universidades e empresas
• Indústria e empresas biotecnológicas e farmacêuticas

• Tecnologias biomédicas em meios hospitalares e clínicas
• Investigação científica em centros de investigação e
empresariais
• Atividade comercial e empreendedora de material e
equipamento biomédico
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Saídas profissionais & progressão
académica
• Para além da UCV, UCAM, UFV e UCV que acolhe os estudantes ao abrigo de um
protocolo, várias outras Universidades que ensinam Medicina têm aceitado os
estudantes de Ciências Biomédicas do IUCS, respeitando as diferentes condições de
ingresso de cada instituição:
• Facultad de Medicina y Odontología - Universidad de Santiago de Compostela, Espanha
• Facultad de Medicina - Universidad de Extremadura, Espanha
• Universidade do Algarve
• Université de Médecine - Université Paris Diderot - Paris 7, França
• Universidad de Barcelona Bellvitge, Espanha
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Segundas graduações

Diplomados no IUCS em:

Acesso ao curso de:

Lic. Ciências Biomédicas

Lic. Ciências da Nutrição
Lic. Ciências Biomédicas
MI Ciências Farmacêuticas
Lic. Ciências da Nutrição

Lic. Ciências da Nutrição (b)
MI Ciências Farmacêuticas (c)

Duração previsível da 2ª
formação para obtenção
do grau
2 anos (132 ECTS)
2 anos (112 ECTS)
3 anos (198,5 ECTS)
2 anos (134 ECTS)

https://www.youtube.com/watch?v=hy2mgkbJwgs

Plano de Estudos - 180 ECTS
PLANO CURRICULAR - 1º ANO
Unidade Curricular
ECTS
(semestral)
Morfologia e Funções do Corpo
Humano I: Organização e
10,0
Desenvolvimento do Corpo Humano,
Sistema Músculo-Esquelético e Pele
Morfologia e Funções do Corpo
10,0
Humano II: Sistema Nervoso
Biologia Molecular e Celular
8,0
Química Geral e Analítica
4,0
Matemática
4,0
Inglês Científico
4,0
Química Orgânica
5,0
Biofísica
4,0
Bioquímica
8,0
Bioética e Biossegurança
3,0

PLANO CURRICULAR - 2º ANO
Unidade Curricular
ECTS
(semestral)
Genética Humana
6,0
Morfologia e Funções do Corpo
Humano III: Sangue, Sistema
10,0
Cardiovascular, Sistema Respiratório
Morfologia e Funções do Corpo
Humano IV: Sistema Digestivo,
10,0
Sistema Urinário
Técnicas Biotecnológicas e
4,0
Biomédicas
Morfologia e Funções do Corpo
Humano V: Sistema Endócrino e
8,0
Sistemas Reprodutores
Métodos Instrumentais de Análise
4,0
Microbiologia Geral
5,0
Epidemiologia e Saúde Pública
4,0
Imunologia
5,0
Metodologia de Investigação e
4,0
Bioestatística

PLANO CURRICULAR - 3º ANO

Unidade Curricular (semestral)
Biopatologia e Anatomia Patológica
Farmacologia
Opcional I
Princípios de Imagiologia
Análises Clínicas
Bioinformática e Informática Médica
Medicina Legal e Toxicologia
Suporte Básico de Vida
Nutrição e Dieta Alimentar
Terapêutica
Microbiologia Médica
Relação Médico-Doente: Psicologia e
Comportamentos e Técnicas de
Comunicação
Opcional II

ECTS
6,0
7,0
5,0
4,0
4,0
4,0
5,0
2,0
2,0
7,0
4,0
5,0
5,0

Plano de Estudos - 180 ECTS
CURRICULAR PLAN – 1ST YEAR
Curricular Unit (semestre)

CURRICULAR PLAN – 2ND YEAR
ECTS

Morphology and Functions of Human Body
I - Organization and Development of
10,0
Human Body, Musculoskeletal System, Skin
Morphology and Functions of Human Body
10,0
II - Nervous System
Biologia Molecular e Celular
8,0
General and Analytical Chemistry
4,0
Mathematic
4,0
Scientific English
4,0
Organic Chemistry
5,0
Biophysics
4,0
Biochemistry
8,0
Bioethics and Biosafey
3,0

CURRICULAR PLAN – 3RD YEAR

Curricular Unit (semestre)

ECTS

Human Genetics
Morphology and Functions of Human Body
III: Blood; Cardiovascular System and
Respiratory System
Morphology and Functions of Human Body
IV: Digestive System and Urinary System
Biotechnological and Biomedical
Techniques
Morphology and Functions of the Human
Body V - Endocrine System - Reproductive
Systems
Métodos Instrumentais de Análise
Microbiology
Epidemiology and Public Health
Immunology
Research Methodologies and Biostatistics

6,0
10,0
10,0
4,0
8,0
4,0
5,0
4,0
5,0
4,0

Curricular Unit (semestre)
Biopathology and Pathological Anatomy
Pharmacology
Opcional I
Principles of Imagiology
Clinical Analysis
Bioinformatics and Medical Informatics
Forensic Medicine and Toxicology
Basic Support of Life
Nutrition and Alimentary Diet
Therapeutics
Medical Microbiology
Doctor-Patient Relationship: Psychology,
Behaviors and Communication Techniques
Opcional II

ECTS
6,0
7,0
5,0
4,0
4,0
4,0
5,0
2,0
2,0
7,0
4,0
5,0
5,0

Plano de Estudos - 180 ECTS

Plano de Estudos - 180 ECTS

Plano de Estudos - 180 ECTS

Plano de Estudos - 180 ECTS

Código de Ética
• Os estudantes dos Ciclos de Estudos Integrados no Departamento de Ciências, essencialmente, nas aulas de carater
observacional da prática clínica e forense, são confrontados com a vida humana e obrigados a saber lidar com todos os
princípios que lhe são inerentes, sendo-lhes exigida uma conduta adequada. O estudante deve por isso reconhecer o
privilégio e responsabilidade inerentes ao relacionamento na prática clínica observacional com os doentes, na sala de
autópsia, nos laboratórios clínicos e outros. Sem prejuízo no disposto nos códigos de ética existentes e sob compromisso de
honra, o estudante, ao abrigo dos deveres dos estudantes do Instituto consignados nos Estatutos do Instituto, publicados na
Portaria nº 387/2015, de 27/10, nos regulamentos pedagógicos em vigor e, designadamente no regulamento disciplinar,
compromete-se no âmbito de atividade letiva prática ou em contexto de prática clínica observacional ou com esta
relacionada, a:
• Não fazer uso de informação a que tenha acesso, guardando sigilo e respeitando a confidencialidade da informação
dos doentes (dados pessoais e os relacionados com a sua saúde) e da organização que o acolhe, não só durante, mas
também após o término da atividade letiva
• Ter uma conduta adequada perante os doentes ou familiares, respeitando-os de acordo com princípios de ética
fundamentais
• Perceber a importância do sigilo profissional no estabelecimento da relação de mútua confiança e de uma base de
verdade entre o Estudante e o Doente
• Não ultrapassar as competências que expressamente lhe forem atribuídas no âmbito da atividade em contexto de
prática clínica, identificando-se sempre como estudante na organização, perante os doentes e todos os intervenientes
• Procurar conhecer a organização do serviço onde é integrado, por forma a respeitar as equipas de profissionais de
saúde nas quais é integrado.

Estágio de investigação em Ciências
Biomédicas - objetivos
• Implementar um projeto de investigação com qualidade científica elevada e com contributo científico para a
área das Ciências Biomédicas
• Definir um problema e de operacionalizar questões em investigação (e.g., análise crítica dos resultados)
• Capacidade para elaborar “estado da arte” de um problema em investigação
• Detetar dilemas éticos implícitos de um projeto e lidar com os mesmos em conformidade com as
regulamentações nacionais e internacionais, com a eventual audiência prévia da comissão de ética
• Competências básicas de gestão de um projeto de investigação: sequenciação e operacionalização de tarefas,
riscos, contingências e comunicação com os outros intervenientes no projeto
• Aplicação de metodologias avançadas de avaliação qualitativa ou quantitativa
• Aplicar raciocínio metodológico com correta interpretação das suas limitações epistemológicas
• Domínio das formulações técnicas para a estrutura de um texto científico
• Capacidade de apresentação escrita e oral das conclusões

Estágio de investigação em Ciências
Biomédicas - objetivos
• Elaborar um trabalho de investigação, com níveis elevados de qualidade metodológica e ética através de uma
orientação tutorial direta que deverá redigir sob a forma MONOGRAFIA/RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO. Cabe ao
orientador dos trabalhos de investigação garantir que o estudante usa o método científico na sua abordagem e que
exista como resultado um trabalho escrito revelador de conhecimentos sobre as ciências biomédicas que permitam ao
júri aferir os conhecimentos. O programa desta unidade curricular baseia-se na atribuição de propostas concretas de
projetos para a realização de uma monografia final.
• Como eleger um tema de projeto de investigação
• Estrutura de um projeto de investigação
• Como fazer uma pesquisa bibliográfica
• Como apresentar corretamente as referências bibliográficas. O programa EndNote
• Análise dos dados
• Impacto da comunicação científica e formas de valorização do conhecimento produzido
• Acompanhamento tutorial de cada projeto de investigação

PROJETOS COM INTEGRAÇÃO
DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS
BIOMÉDICIAS
IINFACTS 2020

Aulas práticas de dissecção anatómica

Formação em Suporte Básico de Vida com
Desfibrilação Automática Externa (SBV/DAE)
•Para estudantes de Ciências Biomédicas
•Curso certificado pelo INEM - válido por 5
anos
•Habilita a utilização de um desfibrilhador
•Inscrição online através do link:
https://inscricoes.cespu.pt/index.php/141
458

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Progressão para Mestrados Integrados
em Medicina

