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RECONHECIMENTO ESPECÍFICO DO GRAU DE LICENCIADO EM CIÊNCIAS BÁSICAS
DA SAÚDE ORAL E DO GRAU DE MESTRE EM MEDICINA DENTÁRIA
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS

Regras Relativas à Prova Escrita

Artigo 1.º
Âmbito
As presentes regras foram elaboradas para os efeitos do disposto na alínea a) do número 1 do
artigo 8.º do Regulamento do Processo de Reconhecimento Específico do Grau de Mestre em
Medicina Dentária e no artigo 8.º do Regulamento do Processo de Reconhecimento Específico do
Grau de Licenciado em Ciências Básicas da Saúde Oral da Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade de Lisboa.

Artigo 2.º
Calendário das provas escritas
As provas escritas serão realizadas bianualmente, em datas e horários a definir pelo Conselho
Científico da FMDUL.

Artigo 3.º
Características da prova escrita – Licenciatura em Ciências Básicas da Saúde Oral
1 – A prova escrita é constituída por 120 perguntas de resposta múltipla.
2 – Cada pergunta possui cinco possibilidades de resposta, das quais apenas uma se encontra
correta.
3 – Todas as perguntas têm a mesma cotação (20/120 = 0,16(6) valores).
4 – A prova escrita tem uma duração de 120 minutos.

Artigo 4.º
Características da prova escrita – Mestrado Integrado em Medicina Dentária
1 – A prova escrita é constituída por 200 perguntas de resposta múltipla.
2 – Cada pergunta possui cinco possibilidades de resposta, das quais apenas uma se encontra
correta.
3 – Todas as perguntas têm a mesma cotação (20/200 = 0,1 valores).
4 – A prova escrita tem uma duração de 200 minutos.

Artigo 5.º
Tópicos e bibliografia recomendada
1 – Os tópicos e a bibliografia recomendada para as provas escritas serão divulgados pelo
Conselho Científico da FMDUL, juntamente com a divulgação do calendário das provas.

Artigo 6.º
Deliberações do júri e classificação final
1 – A avaliação das provas é realizada pelos júris nomeados pelo Conselho Científico para a
apreciação dos processos de reconhecimento específico, sendo o resultado expresso através das
menções de Recusado ou Aprovado.
2 – A aprovação é expressa no intervalo de 10 a 20 valores da escala numérica inteira de 0 a 20
valores.
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