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MESTRADOS
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

PARASITOLOGIA MÉDICA

Destinatários: Profissionais que necessitam de
competências sólidas nas áreas do diagnóstico
molecular, microbiológico, parasitológico, clínico
e laboratorial, e com interesse em investigação
fundamental e sua aplicação.

Destinatários: Estudantes, investigadores e
profissionais com atividade ou interesses em
questões de saúde das Regiões Tropicais e em
doenças emergentes e negligenciadas à escala
mundial.

Principais Benefícios
+ Permite desenvolver competências na área da
prevenção e diagnóstico de doenças globais com
o auxílio de novas abordagens biomédicas;

Principais Benefícios
+ Capacita para o desenvolvimento de investigação
fundamental e translacional nas áreas da genética,
imunologia e coevolução dos agentes etiológicos e
vetores das doenças parasitárias e arbovíricas;

+ Contribui para uma visão integrada da ligação
funcional entre o laboratório de diagnóstico
microbiológico, a prática clínica e decisão
terapêutica. 120 ECTS

+ Oportunidade de integrar redes de investigação

nacionais ou internacionais, agências
governamentais, ONG e indústria. 120 ECTS

Coordenação: Ricardo Parreira

Coordenação: Carla Sousa

SAÚDE PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO

SAÚDE TROPICAL

Destinatários: Todos os profissionais das áreas
da saúde e social que necessitem de desenvolver
competências sólidas na dinamização de ações e
programas de saúde.

Destinatários: Detentores de uma licenciatura
em Medicina, Enfermagem, Farmácia, Análises
Clínicas e Saúde Pública, Ciências da Saúde ou
áreas afins.

Principais Benefícios
+ Capacita para a gestão eficiente de instituições
e de projetos em saúde;
+ Habilita à implementação de soluções adequadas
que visam medir, vigiar e avaliar o estado de saúde,
e seus determinantes, das populações. 93 ECTS

Principais Benefícios
+ Permite o conhecimento teórico e prático
das patologias e grandes questões da Saúde
e Medicina Tropicais (epidemiologia, clínica,
diagnóstico, tratamento);
+ Permite a aprendizagem de métodos de
investigação epidemiológicos e laboratoriais;
+ Possibilita a prática da investigação e a
integração em equipas multidisciplinares que
exerçam atividades de planeamento, execução e
avaliação na vertente Saúde e Medicina Tropical
dos sistemas de saúde.
+ Habilita à continuidade da formação ao nível do
3º ciclo de estudos, dependendo o curso de 3º
ciclo da formação base do candidato. 120 ECTS

Coordenação: Isabel Craveiro

CANDIDATURAS
1ª fase: 4 a 28 de maio de 2020
Comunicação de resultados: até 9 de junho de 2020

2ª fase*: 2 a 22 de julho de 2020
Comunicação de resultados: até 31 de julho de 2020

3ª fase*: 18 de agosto a 7 de setembro de 2020
Comunicação de resultados: até 14 de setembro 2020
* A abertura da 2ª/3ª fase de candidaturas fica sujeita
à existência de vagas

Coordenação: Rosa Teodósio

Mais informações: +351 213 652 608 | secensino@ihmt.unl.pt

www.ihmt.unl.pt

