
 
Cadeira de Radiologia 

Serviço de Radiologia - Hospitais da Universidade de Coimbra - 3000-075 Coimbra  

�239- 400431 - Fax: # 351.239.482 840 
 

Normas da Cadeira e Métodos de avaliação 
Ano Lectivo 2013-2014 

 
A cadeira é composta por dois módulos: 

― Radiologia 
― Medicina Nuclear 
 

♦ Módulo de Radiologia 
o Componente teórica  - 10 valores  

� aulas do DVD 
� 6 aulas suplementares 

• Radiologia abdominal, Protecção Radiológica, Senologia, Neuro-
Radiologia, Intervenção Vascular e Intervenção não Vascular 

� 2 aulas de revisão  
� 1 exame escrito (50 perguntas das quais 5 são de Med. Nuclear) 

 
o Componente prática  -  8 valores  

� 16 aulas teórico- práticas 
� 2 aulas de revisão 
� visitas ao Serviço c/ relatório   
� 2 avaliações práticas  - teste de resposta rápida com 10 questões 

realizado numa aula teórica 
 

♦ Módulo de Medicina Nuclear – 2 valores 
� 4 aulas teóricas 
� 4 aulas teórico- práticas 
� 1 avaliação prática  - teste de 20 min., de resposta rápida com 4 

questões, realizado na última aula prática deste módulo 
 
Regras Gerais 

� Todas as avaliações têm nota mínima  
� Os alunos podem dar 6 faltas no total dos dois módulos, Radiologia e 

Medicina Nuclear. 
� Justificações de faltas são entregues na Divisão Académica. 
� Não é permitido assistir a aulas práticas de outras turmas. Apenas em 

casos muito especiais com pedido e justificação por escrito, solicitada 
com antecedência no secretariado da cadeira. 

� O relatório das visitas deve ser entregue ao assistente  
� É obrigatório a entrega de uma fotografia (ou cópia) no início do 

semestre. 
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Métodos de Avaliação 
 

Nota final = nota prática (10 valores) + nota teórica (10 valores) 
Todas as avaliações têm nota mínima e são obrigatórias. 

 
Nota prática = avaliação prática 1 (3 val.) + avaliação prática 2 (3 val.) + avaliação M N 

prática 3 (2 val.) + nota do relatório (0,5 val.) + informação do Assistente 
(1,5 val.) 

 
Nota teórica = 1 teste teórico de resposta múltipla com 50 perguntas, sendo 45 de 

Radiologia e 5 de Medicina Nuclear, valendo cada resposta 0,2 valores. 
 
Nota Prática 
1. As notas de cada avaliação prática serão sempre arredondadas às décimas. A nota 

mínima de aprovação em cada teste prático é de 1,5 valores para a Radiologia e 1 valor 
para a Medicina Nuclear. 
 

2. Em caso de reprovação parcelar em qualquer das avaliações práticas o aluno será 
obrigatoriamente submetido a prova oral imediatamente a seguir à afixação da 
respectiva nota prática. Em caso de reprovação nessa oral terá oral obrigatória sobre 
toda a matéria após o exame teórico. 
 

Nota Teórica 
1. Para o aluno ser admitido ao exame teórico final é obrigatório ter sido avaliado nos 3 

testes práticos, e obter aprovação em pelo menos 2 das avaliações práticas. Caso 
contrário o aluno está reprovado e apenas se poderá apresentar a exame na época de 
recurso onde terá obrigatoriamente uma avaliação oral independente da classificação do 
exame teórico. 
 

2. As notas mínimas de aprovação são (cada para um total de 10 valores): 
 Prova prática:  4,5 valores 
 Prova Teórica: 4,8 valores; entre 4,4 e 4,6 valores o aluno terá oral 
 obrigatória. 
 

3. As notas são afixadas, sempre que possível, no prazo de 3 dias úteis após a avaliação e 
a oral será, também sempre que possível, 2 dias após a afixação das notas. 
 

Nota Final 
1. Notas globais superiores a 17 valores obrigam a prova oral de defesa de nota onde a 

classificação mínima de 17 valores será garantida. 
 

2. A nota final da avaliação prática contínua manter-se-á válida até ao fim  do ano lectivo 
seguinte. 

 
 


