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Editorial  
O início de um novo ano letivo é sempre um desafio. Para os estudantes que 
ingressam no 1º ano e que encontram uma realidade muito diferente da que 
até então tinham vivido no ensino secundário. Para os estudantes que 
transitam de ano e que vão frequentar novas disciplinas e adquirir novos 
conhecimentos. Para os estudantes que agora estão no último ano do seu 
curso, entusiasmados por estarem perto de atingir o seu objetivo, mas 
também ansiosos por saber como vai ser o seu ingresso na vida profissional 
que se aproxima.  
Para os docentes e funcionários também o início do novo ano letivo é um 

desafio. É necessário preparar tudo para que as aulas se reiniciem sem constrangimentos, que as 
matrículas se façam, que as clínicas possam funcionar, que os pacientes sejam convocados e que os 
meios e materiais para as aulas não faltem. Todos os anos se repete esta azáfama de tudo fazer para 
que as aulas se iniciem dentro da normalidade. 

Concluído este ano o acesso ao ensino superior vale a pena fazer um balanço sobre como decorreu este 
processo e compará-lo com o de anos anteriores. A Universidade de Lisboa colocou a concurso 7.651 
vagas o que corresponde a 15% do total de vagas nacionais. A estas vagas concorreram 42.125 
estudantes dos quais 9.088 em primeira opção. A análise da variação entre 2013/14 e 2016/17 mostra 
que o número de candidatos em 1ª opção e o de colocados apresentam um acréscimo de 29,6% e 11,3% 
respetivamente. A Universidade de Lisboa é, pois, a universidade portuguesa que possui maior 
dimensão nos seguintes indicadores: Vagas, candidatos em primeira opção e colocados. Já em relação 
à nossa Faculdade preenchemos na 1ª fase de candidatura as 65 vagas do mestrado integrado em 
Medicina Dentária, as 44 vagas da licenciatura em Higiene Oral e ficaram por preencher 2 vagas das 36 
da licenciatura em Prótese Dentária. A nota do último classificado a ingressar no mestrado integrado 
em medicina dentária (175,3) foi a mais alta das três instituições de ensino público portuguesas. Os 
candidatos aos nossos cursos continuam a exceder o número de vagas disponíveis, embora nem todos 
os tenham colocado como 1ª opção. Tivemos 404 candidatos para Medicina Dentária, 140 para Higiene 
Oral e 93 para Prótese Dentária. Se queremos continuar a ter uma procura elevada pelos jovens que 
terminam o ensino secundário e ser a instituição líder no nosso país, temos de continuar a melhorar as 
nossas instalações e as condições em que ministramos o nosso ensino. 

 A sala A101 foi recentemente reabilitada, tendo para isso sido fundamental o apoio da firma Straumann 
que suportou o custo das obras. Nos laboratórios de ensino da Prótese Dentária já foi instalado o sistema 
de ar condicionado, cuja falta muito se fez sentir nestes dois últimos anos. Recentemente foi inaugurado 
o espaço Caleidoscópio, um espaço magnífico aberto 24 horas onde os estudantes da Universidade de 
Lisboa têm todas as condições para estar e estudar. Brevemente a Faculdade irá ter uma nova página 
na internet, que esperamos mais apelativa e intuitiva, facilitando a vida dos que aqui estudam e 
trabalham, mas também daqueles que nos querem conhecer melhor.  

Até ao final do presente ano iremos ser visitados pela A3ES, a agência portuguesa que avalia a qualidade 
das instituições de ensino superior em Portugal. Na visita que se aproxima é importante mostrar uma 
boa da imagem da Faculdade e transmitir uma mensagem de qualidade e de excelência naquilo que 
melhor sabemos fazer: ensinar, investigar e prestar cuidados de saúde à população que nos procura.  

Votos de um bom início de ano letivo, 

Professor Doutor Luís Pires Lopes 
Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 
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Reorganização do acervo bibliográfico 
 
Durantes os meses de agosto e setembro de 2016 decorreu na Biblioteca da FMDUL a 
reorganização e arrumação do acervo monográfico que se encontra na sala de leitura. 
As obras estão, na atualidade, ordenadas nas estantes de acordo com a NLM 
Classification – Worldwide Sources of Medical Library Classification 
http://www.nlm.nih.gov/class . 
Colocou-se ainda a sinalética de ilharga e de prateleira para indicar os vários assuntos 
no âmbito da Medicina Oral. 

Esta reestruturação, ainda em curso, envolve a 
substituição das cotas em cada obra, para facilitar o 
acesso rápido à informação científica disponível. 
 
Como localizar uma obra na biblioteca?  
O catálogo informatizado é uma fonte secundária de 
informação e o principal instrumento para a localização 
de uma publicação na biblioteca. 
 
Recorra aos computadores da biblioteca e realize a 
pesquisa no catálogo para encontrar a publicação que 
deseja consultar e/ou outras do mesmo assunto que 
pode descobrir. Verifique as cotas dos documentos para 

os recuperar facilmente nas estantes.  
A Tabela de classificação NLM para a Medicina Dentária e a Cirurgia Oral é a seguinte:  
 
WU Dentistry. Oral Surgery  
 
WU 1-49  
Reference Works. General Works  
WU 50-95  
Ethics. Professional Practice and  
Personnel. Records  
WU 100-113.7 
Anatomy. Physiology. Hygiene  
WU 140-166  
Diseases. Injuries. Technology.  
Therapeutics  
WU 170-190  
Dental Chemistry and Materials  
WU 210-290  
Dental Anatomy. Diseases  
WU 300-360  
Operative Dentistry  
WU 400-440  
Orthodontics  
WU 460-495  
Special Patient Groups  
WU 500-530  
Prosthodontics  
WU 600-640  
Oral Surgery 
  
Os funcionários da biblioteca estão disponíveis para auxiliar a sua pesquisa de 
informação. 

 
A reorganização do fundo 
bibliográfico, da Biblioteca 
Professor Doutor António 
Vasconcelos Tavares, em 

imagens 
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    A biblioteca da FMDUL  
Em meados de 2014, disseram-me que a biblioteca 

da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa iria encerrar, pois os 
alunos de Prótese Dentária iriam passar para o 
edifício central e os laboratórios teriam de ficar 
nesse local. Fiquei aborrecido, pois ia ficar sem o 
meu local de estudo preferido de toda a 

Universidade de Lisboa.      
“Uma faculdade sem biblioteca? Onde é que já se viu?”. Perguntei-me 
vezes sem conta. Tínhamos um espaço muito bom, com várias mesas, salas 
de estudo e até computadores (apesar de antigos). O meu desagrado não 
parava de aumentar. 
Uns meses passaram e as mesas que estavam na biblioteca foram para o 
corredor que ligava o edifício central à clínica de Higiene Oral e aos 
laboratórios de Prótese Dentária. “Agora temos de estudar num 
corredor…”, pensava. Até que um dia, quando estava a deslocar-me para o 
bar do auditório, deparei-me com uma moderna e renovada biblioteca ao 
lado dos elevadores: prateleiras recheadas de livros com uma organização 
exemplar; várias mesas de estudo; computadores ainda melhores do que 
o meu em casa; uma estante com teses de mestrado e de doutoramento. 
Não podia acreditar!  
A biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares é um espaço 
acolhedor, futurista e inovador, que representa a evolução de uma grande 
instituição: a FMDUL. Provida de um espaço agradável e de várias fontes 
de informação, tornou-se num local indispensável para todos os alunos. 
No final do dia, quando cheguei a casa, refleti e cheguei a uma conclusão: 
ainda bem que os alunos de prótese dentária mudaram de instalações!   

Nuno Rodrigues dos Santos 
Estudante do 3º ano de Medicina Dentária - FMDUL 

 
A nossa biblioteca 
 
A nossa biblioteca, edificada sobre um rio, mostra 
que apesar das dificuldades financeiras da 
Faculdade, foi possível investir neste novo espaço.   
Um local adaptado às dimensões da Faculdade, à 
quantidade de alunos e às nossas necessidades 

enquanto estudantes, com três computadores ao nosso dispor, internet 
por cabo e W-Fi e livros sobre vários temas relacionados com a área 
(ainda que não seja possível investir nas edições mais recentes).  
Este ano letivo, todos os livros foram reorganizados e está a ser feito um 
esforço para manter o espaço aberto todos os dias e nos horários 
estabelecidos.  
Como aluna do terceiro ano de medicina dentária, devido ao nosso 
extenso horário com 10 unidades curriculares durante o próximo 
semestre, cada hora livre é aproveitada para estudar ou praticar. Este 
ano, a biblioteca da FMDUL e o pré-clínico serão a nossa segunda casa.  
Para todos os estudantes desta faculdade peço que valorizem e estimem 
as coisas boas que ainda temos, podemos não ter muito, e ainda temos 
bastante por que lutar e reivindicar, mas o que temos de qualidade: é 
favor cuidar!                                                                         

 
 

 Cátia Sofia Lara Perez 
Estudante do 3º ano de Medicina Dentária - FMDUL 

A abertura de um novo ano letivo  
 

Os 41 anos que compõem a história da ‘nossa’ 
Faculdade, sinónimo de um admirável 
percurso académico que muito tem 
contribuído para o enriquecimento da 
Medicina Dentária em Portugal, deverão ser 
consciência viva e ativa em todos nós. Não 
obstante os períodos de maior indefinição pela 
adaptação a um novo paradigma do modelo 
educativo gerado por ‘Bolonha’ ou as 
contingências orçamentais transversais à 

Academia, soubemos sempre vingar a partir do capital humano. Pela 
capacidade de realização de um corpo docente em crescente progressão 
académica, pela mobilização e vontade de funcionários, pela motivação e 
ambição de alunos. 
No início de um novo ano letivo, que creio também estar associado a uma 
fase de maior bonança e que muito se deve ao sentido de liderança e 
organização da atual Direção, relembremos o espírito de cooperação da 
nossa comunidade, como condição essencial para produzir mais e melhor. 
Aperfeiçoar estratégias para uma melhor aprendizagem e avaliação dos 
alunos a nível do ensino pré-graduado, aumentar a produção científica do 
corpo docente, favorecer a vertente translacional da investigação gerando 
a correta simbiose entre a Unidade de Investigação em Ciências Orais e 
Biomédicas (UICOB) e a Clínica, reforçar a rede internacional com outras 
Faculdades de Medicina Dentária são alguns dos desafios com os quais 
somos confrontados. Será importante que a cultura institucional 
desenvolvida seja capaz de responder de forma inequívoca aos exigentes 
parâmetros de avaliação externa aos quais seremos sujeitos.  
A nível do ensino pós graduado soubemos ter um papel pioneiro e 
diferenciador, ajustando programas de pós graduação aos requisitos 
sugeridos pela ADEE para o exercício de clínico de Especialidade. O ano que 
agora começa é um exemplo disso mesmo, pelo início de novos Cursos de 
Especialização em Ortodontia, Implantologia, Endodontia, Odontopediatria 
e a reintrodução do Curso de Especialização em Cirurgia Oral.  
A atual descrição do ensino da Medicina Dentária, delineada pela aquisição 
de competências, métodos pedagógicos, avaliação de resultados, seleção e 
preparação de um corpo docente apenas fará sentido se também não 
esquecermos a realidade intemporal: de que só é possível ensinar quem 
queira aprender. Por isso, dirijo a minhas últimas palavras aos estudantes 
que desempenham igualmente um papel crucial no sucesso da ‘nossa’ 
Faculdade. A vossa motivação, capacidade de trabalho e superação serão 
fundamentais para que todos consigamos o objetivo maior desta 
Instituição – gerar profissionais cientificamente, clinicamente e eticamente 
capazes de promover a Saúde Oral. 
 A todos, desejo um excelente ano letivo. 

Prof. Doutor João Caramês 
Faculdade de Medicina Dentária 

 Universidade de Lisboa 
 

*Foto disponível em http://www.institutodeimplantologia.pt/ (03/10/2016) 
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Novo local de estudo na cidade de Lisboa - 
Caleidoscópio 
 

A comunidade académica 
tem agora um novo 
espaço, aberto 24 horas 
para estudar, localizado 
no edifício Caleidoscópio, 
num dos jardins mais 
emblemáticos de Lisboa - 
o Campo Grande.  
 

A Cerimónia de inauguração decorreu, no dia 3 de outubro 
de 2016, com a 
presença do Presidente 
da Câmara de Lisboa 
Fernando Medina, do 
Reitor da Universidade 
de Lisboa António Cruz 
Serra, Leonor Beleza 

(Membro do Conselho da 
Universidade de Lisboa) e outras 
relevantes individualidades.  

O projeto resultou de 
um protocolo 
concretizado entre o 
ex-Presidente da 
Câmara Municipal de 
Lisboa António Costa e o ex-Reitor da Universidade De 
Lisboa Sampaio da Nóvoa. 
 
A recuperação do edifício foi realizada pelo Arquiteto Pedro 
Oliveira.  
 
O atual edifício alberga uma espaçosa sala de estudo, um 
anfiteatro, um centro de documentação e uma ampla 
galeria de exposições. Existe ainda uma loja McDonald’s. 
 

Cerimónia da oferta da tese de doutoramento do 
Professor Doutor César S. Mexia de Almeida à 
biblioteca 
 

No dia 6 de julho de 
2016, o Professor 
Doutor César S. 
Mexia de Almeida 
ofereceu à Biblioteca 
um exemplar da sua 
tese de 
doutoramento 
intitulada  
“As doenças da 

cavidade oral nos jovens portugueses: estudo epidemiológico” 
que se encontra publicada nos Arquivos do Instituto Nacional de 
Saúde, 1997. - V 23:5-178p.   e  foi Prémio Ricardo Jorge de Saúde 
Pública, em 1997.  
Consultar em: 
<http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/Biblioteca/BiblioDigit/
Paginas/ArquivosICT.asp>. Assistiram à cerimónia os professores 
doutores da FMDUL Manuela Lopes, 
Sofia Arantes e Oliveira, António 
Gingeira e a bibliotecária Luiza Baptista. 
      
     
-
______________________________________________________ 
Visita da Bibliotecária de Espanha no âmbito do 
Programa Erasmus 
 
No passado dia 14 de setembro de 2016, a Biblioteca Professor 
António Vasconcelos Tavares recebeu a visita da colega 
bibliotecária, Ángeles López de Bario, da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Complutense de Madrid, Espanha, 
no âmbito do Programa ERASMUS, realizado pela Biblioteca da 

Faculdade de 
Psicologia – Instituto 
de Educação (FP-IE). A 
colega acompanhada 
pela Coordenadora da 
FP-IE Tatiana Sanches 
e o  Dr. Gaspar Matos 
visitaram as 
instalações deste 
serviço.  

 

Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | Cidade 
Universitária 1649-003 Lisboa – Portugal | Tel.: (+351) 217922693 | Fax: (+351) 217922630 |Email: biblioteca@fmd.ulisboa.pt | 

URL: www.fmd.ulisboa.pt 

Patrícia Torres, Luiza Baptista, Tatiana 
Sanches, Ángeles López de Bario e 

Gaspar Matos 


