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Regulamento Interno 

REGRAS GERAIS DAS AULAS PRÁTICAS 
 

 

Conforme o estabelecido no regulamento geral do Centro de Simulação Biomédica da FMUP, 

todos os utilizadores devem usar os espaços do CSB respeitando o “Código de Conduta e Boas 

Práticas da FMUP”, em particular com civismo, sentido de organização e disciplina, devendo 

ajudar a preservar os equipamentos e salas, e a garantir o bom ambiente de trabalho. 

 

Destacam-se as seguintes regras de boa conduta, que deverão ser cumpridas por todos os 

utilizadores: 

 Será dada uma tolerância de 10 minutos após a hora marcada para o início da aula. 

Após esse período não será permitida a entrada. 

 A entrada nas atividades letivas ou de formação deve ser feita de forma ordeira, sempre 

acompanhados pelo respetivo docente.  

 É obrigatório respeitar o direito de trabalho dos outros, mantendo a ordem, disciplina e o 

mínimo ruído em todas as instalações do CSB e áreas contíguas: corredores, salas de 

aula e halls de acesso.  

 É obrigatório o uso de bata em todas as aulas pré-graduadas dos anos clínicos. 

 É imprescindível o uso de luvas no manuseamento do equipamento de simulação. No 

seguimento da política de contenção de custos adotada pela FMUP, as luvas devem ser 

reutilizadas pelo estudante ao longo do bloco. Se as luvas estiverem danificadas, deve 

ser solicitado ao docente ou colaboradores do CSB um novo par. 

 É obrigatório manter as instalações limpas e arrumadas, não deixando lixo (ex: folhas, 

garrafas, etc) em cima das mesas ou no chão. É da responsabilidade dos docentes e 

estudantes deixarem a sala conforme a encontraram. 

 O material de apoio às aulas (seja material clínico ou equipamento de simulação) é 

sempre disponibilizado pelos colaboradores do Centro. Se for necessário repor material 

ou disponibilizar equipamento extra, deve ser solicitado ao Dr. Luís Monteiro ou à Dra. 

Maria João Marques (gabinete 03.P6.CC). 

 As salas de simulação estão equipadas com videovigilância. Em situações de furto ou 

danos no material por uso indevido, serão instaurados processos disciplinares.     

  



 
 
 

 

Página 2 de 2 
 

 

 

REGRAS E INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS  

AULA LIVRE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

As regras gerais das aulas práticas devem ser consideradas e cumpridas e além dessas as 

seguintes: 

 A aula livre não é de comparência obrigatória mas cumpre o horário estabelecido, sendo 

necessário respeitar a tolerância dos 10 min e a permanência na aula até ao fim. A aula 

tem a duração de 90 min.  

 Os estudantes devem manter os grupos pré-definidos para as aulas orientadas por 

docentes. Cada estudante apenas poderá vir no seu grupo. 

 Cada grupo deverá nomear um estudante responsável para coordenar a entrada e saída 

da aula, controlar o ruído, coordenar a rotação entre as estações, e assegurar que a 

sala fica arrumada e organizada.  

 Estarão disponíveis 6 estações (três de ginecologia e três de obstetrícia) 

correspondentes aos gestos clínicos aprendidos nas aulas orientadas por docentes. Em 

cada estação deverão estar 2 estudantes (3 apenas no caso do grupo ser maior), por 

um período de 15 min. 

 Todos os estudantes deverão passar por todas as estações. Os estudantes devem rodar 

pelas 3 estações de ginecologia/obstétrica antes de mudar de temática.   

 Para otimizar a experiência de aprendizagem, os estudantes devem proporcionar 

feedback entre pares (peer-feedback): enquanto um dos estudantes treina os 

gestos/competências, o colega observa e após o treino dá feedback. Os 

gestos/conceitos a serem treinados/discutidos estão disponíveis em cada estação. 
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