SESSÃO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME ESCRITO
BOLSAS DE MÉRITO PARA AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO

VISÃO GERAL
Seja bem-vindo(a) a sessão de preparação para o exame escrito no âmbito da candidatura
ao programa de envio anual de 300 licenciados ou mestres para as melhores
universidades do mundo – edição 2021 (Promovidas pelo Ministério do Ensino Superior,
Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola/ INAGBE).
Trata-se de uma sessão 100% online de preparação para o exame de escrito com enfoque
na apresentação e discussão de casos clínicos e de perguntas de escolha única
comentadas, para a consolidação de conteúdos programáticos do curso de medicina feito
em qualquer universidade pública ou privada de Angola ou do estrangeiro.
Contamos com uma equipa de excelência e com experiência comprovada para apoiar o
estudo, disponibilizando planos de estudos, testes simulados e e-books que podes
acessar as vezes que quiser, onde e quando preferir.
Participe nas sessões especiais nos dias 08 e 09 de Maio a apartir das 17:00 com a
apresentação e discussão de tópicos importantes, dicas e truques para a realização do
teste.


VIA ZOOM ´



ACESSO: GRATUITO

O QUE APRENDERÁ NA SESSÃO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME ESCRITO

Consolidar o conhecimento no âmbito do estudo da FISIOLOGIA E ANATOMIA
PATOLÓGICA; MEDICINA INTERNA; GINECOLOGIA E PEDIATRIA.

*FISIOLOGIA HUMANA: Dominar o funcionamento normal do organismo humano
assim como dos mecanismos de regulação para a homeostase; Correlacionar as
alterações funcionais de diversos órgãos e sistemas com a fisiopatologia bem como o
fundamento das intervenções para manter o estado de saúde.
*ANATOMIA PATOLÓGICA: Conhecer os processos clínicos, patológicos (micro e
macroscópicos) e diagnósticos das patologias.
* MEDICINA INTERNA: Conhecer a fisiopatologia, quadro cínico, exames
complementares, diagnóstico diferencial, prognóstico, prevenção e tratamento das
doenças.
*GINECOLOGIA: Dominar as etapas de desenvolvimento da gravidez; Dominar a
hemorragia da primeira e segunda metade da gravidez; Dominar a doença hipertensiva
da gravidez;

o planeamento familiar e saber identificar outras

doenças

ginecobstetricas.
*PEDIATRIA: Abordar aspectos relacionados com o crescimento e desenvolvimento da
criança; prácticas de puericultura, alimentação e outras situações inerentes a
epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento e
prevenção das principais doenças das crianças em idade pediátrica.

PRELECTORES:

SESSÃO DO DIA 08 DE MAIO:
*FISIOLOGIA HUMANA I ANATOMIA PATOLÓGICA: Florêncio Machado, MD & Bilardo
Caíano, MD
* MEDICINA INTERNA: Elizeu Ekundi, MD, Daniel Sebaíti, MD & Pinheiro Candjondjo,
MD
SESSÃO DO DIA 09 DE MAIO:
*GINECOLOGIA: Alice Fernandes, MD & Feliciano Chilunga, MD
*PEDIATRIA: Imee Pinili, MD & Vitoriano dos Anjos Morais, MD

PÚBLICO-ALVO:


Licenciados ou mestres em medicina com critérios elegíveis para a candidatura ao
programa de bolsa de mérito do ministério do ensino superior, ciência, tecnologia
e inovação de Angola/ INAGBE.

OBS: É importante referir que não existe nenhum vínculo entre a Academia para Formação
e Actualização em Saúde (AFAS) com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e
Inovação de Angola e/ou INAGBE e nem com a comissão de elaboração dos testes.

