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UBI reforça a sua posição no ensino da Saúde
A FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR TEM
CONSTRUÍDO UM CAMINHO DE AFIRMAÇÃO ENQUANTO INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DEDICADA ÀS ÁREAS DA SAÚDE.

Pese embora esta abertura à projeção internacional e a modelos de ensino à distância, a
academia vive e é reconhecida pelo seu forte e coeso espírito de união e entreajuda, onde se
destaca a relação de proximidade e diálogo entre docentes e discentes, a par das condições
físicas e possibilidades de desenvolvimento académico-profissional destacáveis. “As insta-

Seguindo o grande princípio de atualização dos conteúdos e das metodologias pedagógicas e
mantendo processos de aprendizagem ativa, a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade
da Beira Interior (FCS-UBI) envolve os estudantes no processo de construção dos seus conhecimentos e das suas competências levando a uma maior satisfação do seu “estar na universidade”.
No presente ano letivo decorre a natural revisão pedagógica às licenciaturas e aos mestrados,
com especial enfoque no mestrado integrado em Medicina. “Embora não tenha surgido necessidade de uma grande adaptação, dado que o curso está baseado em abordagens muito próximas
das metodologias de avaliação da nova Prova Nacional de Seriação para o acesso à especialidade
dos estudantes formados em Medicina”, o presidente da instituição, Prof. Doutor Miguel Castelo-

"Este é um bom espaço para estudar, a
nossa oferta formativa sob o ponto de vista
do modelo pedagógico está perfeitamente
adaptada às exigências do mercado,
seguindo os mais modernos instrumentos
de ensino e de aprendizagem”

-Branco, realça o trabalho de revisão desenvolvido com o intuito mor de fornecer aos estudantes
“as melhores perspetivas numa candidatura que é fulcral para a suas vidas”.

lações e os recursos da UBI estão bastante atualizados. Apesar de não ser nada fácil manter
essa atualidade, dadas as limitações orçamentais, a universidade tem-no conseguido com
base numa gestão exigente. Este é um bom espaço para estudar, a nossa oferta formativa
sob o ponto de vista do modelo pedagógico está perfeitamente adaptada às exigências da
sociedade, seguindo os mais modernos instrumentos de ensino e de aprendizagem”, conclui
o Prof. Doutor Miguel Castelo-Branco.

Cursos de Licenciatura,
Mestrados Integrados e Mestrado
• Medicina
(Mestrado Integrado)

• Ciências Farmacêuticas
(Mestrado Integrado)

• Ciências Biomédicas

(Licenciatura e Mestrado)

• Optometria e Ciências da Visão
(Licenciatura e Mestrado)

Doutoramento
• Medicina
• Ciências Farmacêuticas
• Biomedicina

Ao nível da oferta de cursos não conferentes de grau, a FCS-UBI tem consolidado a oferta no
conjunto de temas definidos como “áreas de ação”, sendo uma das linhas bem-sucedidas a Te-

Pós graduações e cursos de curta duração
não conferentes de grau
• Telessaúde
• Ventilação Não Invasiva

lessaúde – neste mês de maio vai decorrer uma ação de formação sob o tema “A Telessaúde nas
Doenças Crónicas” e outra, em outubro, relacionada com “As questões éticas da Saúde Eletrónica”.
Em consonância com os desígnios da UBI, com o apoio fundamental do Centro de Investigação
em Ciências da Saúde e do Centro Académico Clínico das Beiras, tem havido “uma boa evolução”
na esfera dos programas doutorais com o amadurecimento dos doutoramentos em Biomedicina,
Ciências Farmacêuticas e Medicina.
Recusando olhar a interioridade como uma barreira à sua expansão e capacidade de captação
de alunos, a UBI abre as suas portas ao mundo com recurso às novas tecnologias. Nesse sentido,
particularmente as pós-graduações podem ser realizados em três modelos de ensino – e-learning, presencial ou misto (presenciais e e-learning) – respondendo assim às solicitações de profissionais de saúde de todo o mundo – “a pós-graduação em Telessaúde que decorreu em 2018
em ambiente de e-learning, esgotou as vagas e teve representantes de três continentes”, informa
o Prof. Doutor Miguel Castelo-Branco.

Mais informações:
www.fcsaude.ubi.pt
www.ubi.pt

RECURSOS
• Centro de Investigação em Ciências da Saúde
• Biobanco
• CCECV Centro Clínico e Experimental de
Ciências de Visão
• Unidade Farmacovigilância
• C2ICB - Centro de Coordenação da Investigação
Clinica das Beiras
• Museu Memórias da Saúde

