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Desenvolvido em parceria com a NOVA IMS, a NOVA Medical School (NMS | FCM), a Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP-NOVA) e a Universidade de Aveiro (UA), o Mestrado em Gestão da Investigação Clínica (MEGIC) tem como objetivo 

formar recursos humanos altamente qualificados para profissionalizar a investigação clínica nas unidades de saúde, 

universidades, centros académicos, bio bancos, empresas farmacêuticas e de tecnologias de saúde, clinical research 

organizations, e outras. O MEGIC integra ainda uma unidade curricular de estágio em ambiente real de trabalho, de forma a 

permitir desenvolver as competências definidas para este ciclo de estudos.

Objetivos
O MEGIC tem como objetivo formar recursos humanos 

altamente qualificados para profissionalizar a investigação 

clínica nas unidades de saúde, universidades, centros 

académicos, biobancos, empresas farmacêuticas e de 

tecnologias de saúde, clinical research organizations, e 

outras.

A capacitação e profissionalização das estruturas e 

equipas que suportam a Investigação Clínica permite  

melhorar a qualidade e aumentar a performance e 

competitividade das Equipas de Investigação. É neste 

objetivo que o MEGIC foca a sua estratégia.

Mestrado

Gestão da Investigação Clínica 

Para mais informações ou candidaturas visite-nos em: www.novaims.unl.pt/MEGIC 48

Parceria

Unidades Curriculares (UC)
O plano de estudos para a componente curricular consiste 

em 12 UC:

Assuntos Regulamentares e Segurança;

Biobancos e Gestão de Amostras Biológicas;

Epidemiologia e Métodos em Investigação Clínica;

Estatística Aplicada em Investigação Clínica;

Ética na Investigação Clínica;

Fundamentos de Investigação Clínica;

Gestão da Qualidade em Saúde;

Gestão de Dados e de Informação;

Organização do Sistema de Saúde;

Princípios Básicos de Gestão;

Redação e Comunicação Científica;

Unidade Curricular Optativa*.

*Qualquer UC de 2º ciclo, lecionada na NMS | FCM, NOVA IMS e ENSP-NOVA.

Duração
Quatro semestres: 3 da componente curricular e 1 para o 

desenvolvimento da dissertação de natureza científica, de 

um trabalho de projeto ou de um relatório de estágio de 

natureza profissional, num total de 120 ECTS. 


