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1 – NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Desde 2001 que a UMC tem desenvolvido no âmbito da parceria 
académica que tem com a ChengDu University of Traditional 
CHinese Medicine (CDUTCM), estágios Hospitalares para os 
seus diplomados no Hospital desta Universidade. 
 

O Estágio Hospitalar Internacional, em particular, tem sido uma 
ocasião única para os finalistas e profissionais de incrementar 
a sua experiência clínica, enraizando ainda mais profunda-
mente os conhecimentos adquiridos vendo esta medicina sendo 
praticada em grande escala, como é o caso num hospital desta 
envergadura. De notar que a Universidade de MTC de ChengDu 
é considerada uma das quatro maiores Universidades e mais 
antigas da China (com Beijing, Shangai e Guanzhou) 
 

A cidade de ChengDu é situada no Sudoeste da China e é capi-
tal da província de Sichuan. Tem aproximadamente 14500000 
habitantes.  
 

 2 – FORMATO 
 

Estágio teórico-prático com certificação. 
 

3 – DURAÇÃO 
 

30 dias. 
 

4 – LOCAL 
 

ChengDu University of TCM 

No.1166 Liutai Avenue  

        Wenjiang District  
        Chengdu  

        Sichuan 
        China 

 

5 – HORÁRIO 
 

De 2ª feira a 6ª feira. 
 

6 – CALENDÁRIO 
 

Inicio: 03/09/2018 

Fim: 28/09/2018 
 

7 –PROFESSORES 
 

TCM Doctors e Docentes da CDUTCM 
 

8 – PREÇO e INSCRIÇÂO 
 

Pré-inscrição: 150 euros 

Condições especiais: 50€ para estudantes, diplomados UMC e as-
sociados APPA. 

Propina: 8000 RMB 

Período de inscrição: de 21 de março 2018 até 04 de junho de 
2018 
 

A Pré-inscrição junto da UMC desencadeia os restantes procedi-
mentos de inscrição.  

Informe-se em formacoes@umc.pt 

 
 

9 – OBJETIVOS 

 

O Estágio Hospitalar Internacional tem por objectivo a aquisição 
de conhecimentos clínicos em contexto hospitalar nos diversos 
serviços do Hospital Universitário da CDUTCM, validados por um 
exame escrito (em inglês) no término do estágio. 
 

11 - METODOLOGIA: 
 

Acompanhamento nos diversos serviços clínicos do Hospital Universi-
tário e aulas teóricas. Todos os momentos pedagógicos são acompa-
nhados por tradutores da CDUTCM (para inglês). A programação 
exata do estágio é apresentada pela CDUTCM no início do estágio. 

 

12 - AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

O exame de validação dos conhecimentos adquiridos no fim do está-
gio é realizado por escrito e em inglês.   
O certificado é emitido em inglês pela ChengDu University of Tra-
ditional CHinese 

 

13 – DESTINATÁRIOS e PRE-REQUISITOS 

 
- Diplomados MTC e Acupunctura 

- Aprovação no exame de acesso em 2018 ou em anos anteriores. 
- Domínio da língua inglesa (falada e escrita) 

 

14 – EXAME ESPECIAL DE ACESSO ESTÁGIO 2018 

 
Data: 12/05/2018 

Local: UMC 
Prova: Exame especial de acesso a ChengDu  

Valor: 30€  
Inscrições até 2 dia Maio 2018 
Local de inscrição: SGA UMC ou geral@umc.pt. 

 

15 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

Número mínimo de participantes – 9 
Número máximo de participantes – 20 
Alojamento, transportes e refeições não estão incluídos na pro-
pina. 
 

 
ACESSO ESTÁGIO 2019 

 
- Exames: datas a publicar. 
- As condiçoes para o estágio Hospitalar Internacional 
ChengDu University Of TCM poderão sofrer alterações. 
- Mais informações, contactar SGA ou através do email    for-
macoes@umc.pt 
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