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A formação em saúde numa
relação crucial com o meio
Em ano de comemoração do seu 20º aniversário, a Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da Universidade da
Beira Interior (UBI) demonstra um grande dinamismo, em consonância com as melhores práticas pedagógicas,
clínicas e científicas aplicadas a nível internacional.
espaço pensado e desenvolvido em torno
da utilização da simulação em contexto de
aprendizagem — “o LaC privilegia a simulação, nos seus diferentes níveis, como metodologia de ensino e aprendizagem que
cria a ponte entre o ensino pré-clínico e a
prática profissional”.

Relação com o meio

A Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade da Beira Interior tem quatro
cursos em áreas major que se desenvolvem
nos vários níveis de ensino — Optometria Ciências da Visão; Medicina; Ciências Biomédicas; Ciências Farmacêuticas. Todas as
formações são relativamente recentes (à exceção de Optometria - Ciências da Visão,
que tem um largo historial na oferta formativa da UBI) e respondem a modernas normas pedagógicas, em constante atualização, “dentro daqueles que são os novos conhecimentos e saberes”. Todos os cursos
foram recentemente aprovados pela Agência de Acreditação do Ensino Superior
(A3ES). Fator diferenciador destas formações é exatamente a metodologia pedagógica, que nos cursos de Medicina e Ciências
Farmacêuticas são próprias, e “foram desenvolvidas segundo os conhecimentos
mais contemporâneos, sob o ponto de vista da capacidade de os adultos aprenderem” e, a partir daí, desenvolverem o seu
conhecimento, preparando-se, simultaneamente, para o processo de aprendizagem
ao longo da vida, nunca descurando aspetos como o profissionalismo, “o ser profissional” e a relação humana com o paciente.
Todo o modelo pedagógico ministrado
está, intrinsecamente, apoiado no ensino
com recurso a simulação como metodologia pedagógica. Estas práticas decorrem no
Laboratório de Competências (LaC), um

A interação com a sociedade e com o
meio promovida pela FCS desenvolve-se
sob o ponto de vista científico, através do
CICS-UBI - Centro de Investigação em
Ciências da Saúde e, desde 2017, no Centro Académico Clínico das Beiras, consórcio que integra instituições de saúde e de
formação dos distritos de Castelo Branco,
Guarda e Viseu.
O Prof. Doutor Miguel Castelo-Branco
dá-nos conta de várias linhas de investigação que, aproveitando temáticas de interesse público como a alimentação, em parceria com o setor agrícola da região, visam desenvolver conhecimento científico na utilização e valorização de produtos naturais
endógenos como a cereja e as plantas aromáticas “que têm sido estudadas sob o ponto de vista dos efeitos benéficos para a saúde”. Esta investigação insere-se no plano de
ação do CICS-UBI que, de uma forma mais
abrangente, visa contribuir positivamente
para a sociedade na identificação de ferramentas úteis para a prevenção, diagnóstico
e terapêutica de diversas doenças não comunicáveis de elevada prevalência, como o
cancro, as doenças endócrinas e metabólicas e as neurológicas e neurovasculares.
Não esquecendo a relação com os seus
pares, nomeadamente com os profissionais
e as instituições de saúde da região, a FCS
tem dinamizado a sua ação na oferta de formações long life learning, assim como na
aprendizagem de técnicas por via da simu-

lação (ventilação não invasiva, a título de
exemplo).
Inserida na região Centro, muitas vezes
desprovida de grandes meios de apoio e suporte à saúde, realce-se a importância da
FCS no apoio ao desenvolvimento de áreas
como a Telessaúde. Ainda no passado dia 4
de junho foi reforçada essa intenção, através da assinatura de um acordo de cooperação entre a UBI, a SITT - Sociedade Ibérica
de Telemedicina e Telessaúde, a Universidade Aberta e a empresa Linde, que incide na
formação em Telessaúde, não só para ativos em Portugal, mas também no estrangeiro.

Estudar na Covilhã
Questionado sobre as mais valias que a
FCS da UBI e a Covilhã têm para oferecer
aos potenciais estudantes das áreas da saúde, o Prof. Doutor Miguel Castelo-Branco
fala da garantia de um ensino de excelência
que permite ao aluno “aprender e ter excelentes oportunidades sob o ponto de vista
de carreira futura”. Simultaneamente, realça o ambiente académico que se vive na região, “muito propício ao estudo com tranquilidade, assim como ao acesso a uma cidade repleta de aspetos históricos, culturais
e desportivos”.

Licenciaturas
• Ciências Biomédicas
• Optometria e Ciências da Visão
Mestrados Integrados
• Ciências Farmacêuticas
• Medicina
Mestrados
• Ciências Biomédicas
• Optometria e Ciências da Visão
Doutoramentos
• Biomedicina
• Ciências Farmacêuticas
• Medicina
Pós graduações e cursos de curta duração não
conferentes de grau (lista não exaustiva)
• Hidrologia e Climatologia
• Tele-saúde
• Ventilação Não Invasiva
Recursos
• Centro de Investigação em Ciencias da Saúde
• Biobanco
• CCECV Centro Clínico e Experimental de
Ciências de Visão
• Unidade Farmacovigilância
• Museu Memórias da Saúde
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