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Introdução

No ano letivo 2015-2016 iniciou-se uma fascinante colaboração da Cadeira de Otorrinolaringologia (ORL) da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa (FMUL) com o Museu da ULisboa e a Área de Biblioteca e Informação – Arquivo Histórico e Património Museológico da FMUL, tendo como objetivo dar vida ao
património de cerca de um século da Clínica Universitária de ORL, com o envolvimento dos estudantes.

Desenvolvimento

Aprender Otorrinolaringologia através da sua história passou a ser o objetivo da disciplina de ORL. Esta nova abordagem foi recebida
entusiasticamente pelos alunos, e todos aprendemos a valorizar o engenho e a determinação dos que nos antecederam, salientando a importância da aprendizagem ao longo da
vida. Desta intervenção/colaboração, resultou o livro “ORL – História e Evolução” em versão digital disponível na plataforma Moodle – Cadeira de ORL e um conjunto de
apresentações em PPT, projetadas para o futuro E-Museu de ORL. Em simultâneo, entre 2015 e 2018 foram apresentados à FMUL vários trabalhos Finais do Mestrado Integrado
em Medicina (Teses MIM), no âmbito da história e evolução da ORL. Nestas apresentações estiveram presentes representantes do Museu da ULisboa; da Área de Biblioteca e
Informação da FMUL e também docentes da Faculdade de Letras da ULisboa. Em 2016, apresentou-se à IBM Portuguesa um projeto para apoio à construção do E-Museu de ORL,
que assim se viria a tornar uma realidade. Reconhecendo o interesse do projeto, em 2017 a IBM atribuiu um Roadmap Grant para análise de construção e proposta de modelo de
crescimento. A construção do E- Museu, esboçado pela IBM, está atualmente em curso com o apoio da Universidade de Lisboa.

100 anos
Clínica
Universitária
ORL FMUL

Aprender
ORL
através da
História

IBM
Roadmap
Grant

2014

2015/16

2017

2015

2016/17

2018

Colaboração:
ORL FMUL
MUNHAC
Biblioteca
FMUL

Ensaios
Multimédia

Coleções
Clínica
Universitária
ORL FMUL

Teses MIM

Conclusão
O Projeto pedagógico continua com o envolvimento dos estudantes, incluindo alunos Erasmus que se sentem particularmente atraídos por esta área.
O desenvolvimento e divulgação deste projeto, tem contribuído também para o enriquecimento do património da Universidade de Lisboa, com a atração de doações de
importantes coleções particulares que estavam na posse de famílias de algum modo ligadas à ORL.
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