A vossa opinião sobre estudar Medicina na
FMUL – Dia do Candidato

- Resultados do questionário aplicado aos candidatos no final do evento -

Junho 2008

Equipa organizadora:
-

Professora Doutora Carlota Saldanha (Coordenação)
Mestre Lilia Louro, GRP
Lic. Margarida Azevedo, GRP
Lic. Nuno Rodrigues, GPA
Lic. Paula Melo, CP
Lic. Pedro Marçal, GPA
Lic. Rodolfo Martins, GAPAE
Lic. Sofia Cruz, GAAME
Mestre Sónia Barroso, GAPIC

Nível de satisfação com os conteúdos programáticos
12

3

Programa

13

2

Sessão "Ser médico"

N = 15

Sessão "Informação do
processo de admissão à
FMUL"

9

6

Muito satisfeito
Satisfeito

Actividades interactivas I

3

Sessão "Testemunhos
sobre estágios em África"

3

Insatisfeito

12

7

Actividades interactivas II

0

Pouco Satisfeito

11

5

8

10

15

Nível de satisfação com a organização logística
12

3

Acolhimento

9

6

Conforto dos espaços

Documentação disponível

8

5

2

7
Duração das sessões

Muito satisfeito
8

Satisfeito

Insatisfeito
11

4

Organização

7

Coffee-Break e almoço
Organização e
secretariado

5

0

Pouco Satisfeito

12

3

Meios audiovisuais

N = 15

5

8

10

10

15

Principal mais-valia da participação na iniciativa

N = 15

Interagir com docentes,
investigadores e alunos da
FMUL

11

Conhecer instalações da FMUL

4

0

5

10

• Não foram referidos os parâmetros: Conhecer outros candidatos e Obter informação sobre condições de ingresso

15

Principal razão que poderá levar a escolher a FMUL
Pela qualidade de ensino que
ministra

N = 15

7

Pelo plano de estudos que
oferece

3

Por ser uma instituição de
prestígio

3

Por se situar próximo da
residência

2

0

5

10

15

• Não foram referidos os parâmetros: Pelas condições de acesso ao emprego; Pela média de entrada e Por oferecer actividades

de investigação

Pontos Fortes
(15 candidatos teceram 41 apreciações)

14
7

4

3

Contactar / Interagir / Conhecer
Alunos e Docentes da FMUL

6

Conhecer instalações

4

Acolhimento

Obtenção de informação /
esclarecimentos sobre ingresso

2

Programa / Actividades

Conhecer vivência
académica / AE

Teatro
Anatómico

1

Organização

Pontos Fracos
(8 candidatos teceram 11 apreciações)

4

Pouca / Fraca
Divulgação do evento

2

1

3

Não cumprimento das visitas aos
Locais estabelecidos

Influenciar na escolha da universidade
/ Apenas focadas vantagens da FMUL

Almoço

1

Pouca adesão

Data mais indicada para futura realização do evento
(Comentários / sugestões elaborados pelos 15 candidatos)

9 candidatos indicaram uma data distinta daquela em que o evento se realizou:
• Janeiro / início do 2.º período (3)
• Após Páscoa / Início de Maio (3)
• Início do ano lectivo (1)
• Período posterior às 1.ª e 2.ª fase de exames (1)
• Início do 3.º período ou última semana do 3.º período (1)

3 candidatos concordaram
com a data de realização

3 candidatos não teceram qualquer
observação quanto à data do evento

Algumas observações sobre o impacto do evento nas escolhas
dos candidatos

4 candidatos teceram as seguintes apreciações:
“Fiquei ainda mais convencido
de que, na eventualidade de
conseguir uma média suficiente,
ingressar na FMUL será uma
óptima escolha”.
“Foi
fundamental
para
esclarecer as minhas dúvidas e
fundamentar as minhas opções
relativamente à escolha da
Faculdade”.

“Considero que foi fundamental
para me decidir acerca da minha
ordem
de
escolhas
de
Universidades para frequentar o
curso de Medicina.”.
“Foi muito importante na minha
decisão futura, tanto a nível de
carreira como da universidade a
escolher”.

