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Âmbito 

O ensino da prática da medicina reveste-
se de algumas especificidades, 
nomeadamente em relação à tomada de 
decisão clínica. Este processo cognitivo, 
comummente designado como “raciocínio 
clínico”, coloca um desafio à 
aprendizagem do estudante de medicina 
que, aliado ao volume de estudo, se torna 
uma fonte de desconforto e insegurança. 
Isto é particularmente relevante durante o 
processo de avaliação, pois o grau de 
incerteza que se gera cria frustração e 
desconfiança em relação ao processo de 
avaliação e à autoconfiança do estudante.  

Finalidades  

O projeto AIGen Club visa criar um fórum 
de discussão entre docentes e estudantes 
onde se explore o processo de tomada de 
decisão clínica com o recurso à 
construção de modelos cognitivos. 
Pretende-se que os estudantes 
desenvolvam o seu raciocínio clínico, 
criando os modelos cognitivos para as 
apresentações clínicas mais frequentes, e 
criar um banco de modelos cognitivos 
que permita desenvolver itens 
automáticos.  

Contexto 

Escola de Medicina 

Curso de Medicina com Mestrado 
integrado 

Estudantes: estudantes de medicina 
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Processos 

Este projeto foi implementado ao longo de dois semestres em 6 fases: 

 Fase de recrutamento 
 Fase de treino 
 Fase de expansão 
 Fase de teste 
 Fase de aplicação 
 Fase de disseminação 

Resultados 

Foi desenvolvido um website para o projeto. O projeto desenvolveu-se em 10 sessões. Foram 
desenvolvidos 30 modelos cognitivos e respetivos mind maps. Foi desenvolvida uma 
interface informática para a geração dos modelos e produção dos itens. Os estudantes que 
participarem no AIGen Club na construção dos modelos foram entrevistados (entrevista 
semi-estruturada) após a fase de expansão para determinar quais os aspetos da sua 
participação que contribuíram para o seu desenvolvimento cognitivo. Foram utilizados 
modelos cognitivos no exame de Cirurgia do 4º ano que documentaram que os itens gerados 
pelo AIG apresentavam características psicométricas similares aos itens gerados 
manualmente. As principais limitações foram a adesão dos estudantes num contexto de 
voluntariado. De qualquer das formas, a experiência inicial foi usada para adaptar algumas 
das metodologias de ensino no contexto do ensino à distância imposto pela pandemia, o 
que se revelou uma mais valia acrescentada. 

Recursos 

o AMEE 2020 - EP2.2 - ePosters: Assessment – General. AMEE-2020-Virtual-
Abstract-Book-FINAL-resize.pdf 

o Projeto de Opção – Estágio Final, Mestrado Integrado em Medicina: “Developing 
medical students’ clinical reasoning – a qualitative construct exploration and 
analysis”. 

 

https://idea.uminho.pt/pt/publicacoes/Documents/2018/AIGen%20Club_Relat%c3%b3rio_2018.pdf

