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CONFERÊNCIAS

Nos sábados assinalados a cor haverá também aulas das 14 às 17 horas.

ORGANIZAÇÃO
Centro de Estudos de Pós-Graduação em Medicina Legal

APOIO CIENTÍFICO
Instituto de Medicina Legal e área de Ciências
Médico-legais e Ético-Deontológicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC)
Associação Portuguesa de Avaliação
do Dano Corporal - APADAC

SEMINÁRIOS*

Colégio da Competência em Avaliação
do Dano Corporal da Ordem dos Médicos

Dois sábados, das das 09.30 às 17.30 horas,
em datas a acordar com os auditores

INFORMAÇÕES

PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL

1.º Chamada

30 de novembro de 2018

2.ª Chamada

14 de dezembro de 2018

* Os seminários poderão envolver temas a apresentar
pelos auditores (em grupos de três).

Centro de Estudos de Pós-Graduação em Medicina Legal
Telef.: + 351 919 990 326
E-mail: centro.estudos.ml@gmail.com
ENVIO DE CANDIDATURAS
E-mail: centro.estudos.ml@gmail.com

CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM

NOTAS

AVALIAÇÃO DO
DANO CORPORAL
(PESSOAL)
PÓS-TRAUMÁTICO

- Todos os itens relativos às candidaturas só são
considerados com documentos comprovativos.
- A título supranumerário poderão vir a ser admitidos
auditores por indicação directa de entidades que
colaboram na organização do Curso.
- Poderão ser introduzidas alterações pontuais nos dias
de aulas de sábado à tarde, mediante acordo prévio
com os auditores.
- O custo do certificado já está englobado no preço
da inscrição

APADAC

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL
PORTUGUESE ASSOCIATION
OF BODILY HARM ASSESSMENT

ORDEM DOS
MÉDICOS

COIMBRA 2018

CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM

AVALIAÇÃO DO
DANO CORPORAL
(PESSOAL)
PÓS-TRAUMÁTICO

COORDENADORES GERAIS Professores Doutores
Duarte Nuno Vieira e Francisco Corte-Real
CARACTERÍSTICAS
Curso de pós-graduação promovido pelo Centro de Estudos
de Pós-Graduação em Medicina Legal, com o apoio
científico e colaboração do Instituto de Medicina Legal
e da área de Ciências Médico-legais e Ético-Deontológicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
(FMUC), da Associação Portuguesa de Avaliação do
Dano Corporal (APADAC) e do Colégio da Competência
em Avaliação do Dano Corporal da Ordem dos Médicos,
dirigido, essencialmente, a mestres e licenciados em
Medicina que se dediquem, ou possam vir a dedicar,
à avaliação do Dano Corporal (Pessoal), mas aberto
também a mestres e licenciados em Medicina Dentária
e Direito. Excecionalmente, poderão vir a ser admitidos
auditores de outras áreas profissionais. O curso está
reconhecido como conferindo acesso à Competência
em Avaliação do Dano Corporal da Ordem dos Médicos
e só funcionará com um mínimo de 15 auditores.
DURAÇÃO Seis meses.
INÍCIO DO CURSO 11 de maio de 2018.

CANDIDATURAS
De 1 a 20 de abril de 2018, obrigatoriamente
acompanhadas de resumo curricular, média de
licenciatura ou mestrado, fotocópia de inscrição na
respectiva Ordem, fotocópia do cartão de cidadão e
contacto (telefone pessoal e e-mail). A aceitação da
candidatura será comunicada por e-mail até ao
dia 26 de abril de 2018.
MATRÍCULAS
De 27 de abrll a 08 de maio de 2018, impreterivelmente,
acompanhadas obrigatoriamente de fotografia,
declaração de disponibilidade horária para
frequência do Curso, ficha de auditor devidamente
preenchida (este dois últimos documentos a fornecer
pela organização quando se comunica a aceitação da
candidatura) e pagamento da primeira prestação.
PREÇO DA INSCRIÇÃO 2500 €
(1500 € a pagar no acto da inscrição e 1000 € a pagar de 1 a 9 de setembro).

Pagamento por cheque endereçado a Centro de Estudos
de Pós-Graduação em Medicina Legal ou transferência
para NIB 003600339910058168688, com envio por e-mail
do respetivo comprovativo e dados para o recibo se
diferentes dos pessoais. Ao custo da inscrição acrescem
400€ envolvendo a participação em dois seminários e
sessão de encerramento com jantar.

FUNCIONAMENTO
LOCAL Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra, Polo Ill, Subunidade 3.
HORÁRIO Conferências às sextas-feiras das 16 às
20 horas e sábados das 9 às 13 horas. O curso englobará
ainda aulas teórico-práticas durante as manhãs e tardes
de alguns sábados (das 14 às 17 horas), bem como dois
dias de Seminário (calendário anexo).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O curso compreende um conjunto de conferências
e aulas teórico-práticas, proferidas por docentes
universitários, médicos, juristas, magistrados,
seguradores, etc., abrangendo as diversas vertentes da
avaliação do dano corporal (pessoal) pós-traumático,
nomeadamente: pressupostos jurídicos da avaliação
do dano no âmbito do Direito Civil, Penal e do Trabalho,
peritagem médico-legal em Direito Civil, Penal e
do Trabalho, valorização pericial da patologia póstraumática, elaboração de relatórios periciais, etc.

É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA EM, PELO MENOS,
80% DA TOTALIDADE DAS CONFERÊNCIAS E AULAS
TEÓRICO-PRÁTICAS E NOS DOIS SEMINÁRIOS

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
1° - Associados da APADAC (Associação Portuguesa
de Avaliação do Dano Corporal);
2° - Peritos contratados para o exercício
de funções periciais junto dos Tribunais ou
nos Gabinetes Médico-Legais e Forenses;
3° - Peritos médicos ou juristas de Seguradoras;
4° - Diplomados com outros Cursos de Pós-Graduação
na área da Medicina Legal e Social;
5° - Frequência de Reuniões Científicas na área da
Avaliação do Dano Corporal;
6° - Média de Licenciatura ou Mestrado.
AVALIAÇÃO
PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO FINAL,
conjunta para todas as unidades curriculares.
CERTIFICADO
Será atribuído certificado a todos os auditores que
cumpram as normas de frequência e obtenham
aproveitamento na avaliação final.

