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BEM VINDO AO DEFI!
APRESENTAÇÃO
O Departamento de Ensino, Formação e Investigação (DEFI) é o departamento responsável pela
coordenação e implementação das políticas institucionais de ensino, formação e investigação, e pelo
desenvolvimento científico e tecnológico, dependendo diretamente do Conselho de Administração. O
Departamento foi constituído em 2007 e tem a atual organização desde 2013.
O DEFI é composto pelas seguintes unidades funcionais:
a) Centro de Ensino e Formação
a. Centro de Formação
b. Gabinete de Estágios
b) Gabinete Coordenador de Investigação
a. Projetos de investigação
b. Ensaios clínicos
c. Acompanhamento técnico e financeiro;
d. Comissão de Bolsas e Prémios;
e. Publicações;
c) Biblioteca;
d) Museu.
Instalações
As instalações e espaços das unidades funcionais do departamento distribuem-se por cinco áreas físicas.
Distribuição dos espaços do DEFI
Estrutura

Localização

Direção

Edifício Satélite

Centro de Ensino e Formação
/Gabinete de Estágios
Biblioteca

Edifício Satélite
Auditório Alexandre
Moreira
Edifício Neoclássico

Museologia
Museu CHP
Vitrinas

Edifício Neoclássico
Edifício Luís Carvalho

Gabinete Coordenador da Investigação

CICAP
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As salas do Centro de Formação correspondem a 3 salas de ensino e uma sala de informática com
12 postos de trabalho. O Auditório é composto por 3 salas distintas.
OS ESTÁGIOS NO CHP
O DEFI integra os estágios de pré e pós-graduação. O ensino no CHP estende-se a diferentes áreas
das Ciências da Saúde estando estabelecidos acordos com instituições Universitárias, Institutos
Politécnicos e Cursos Técnico-Profissionais (estágios curriculares e de colaboração interinstitucional).

Ensino Universitário,
Politécnico, Laboratórios
do Estado

Qualificação
profissional

Investigação
Clínica e
Biomédica

Cursos
formativos

Estágios e
internacionalização

Articulação entre as funções de ensino,
de formação pré e pós-graduada e de investigação
NO INÍCIO DO ESTÁGIO
Ler a informação dos formulários do Gabinete de Estágios. Saber aonde pode e como guardar os seus
haveres. Deve trazer sempre a sua identificação. Se surgirem dúvidas quanto à localização de algumas
áreas hospitalares questione o secretariado do Gabinete de Estágios ou o funcionário do Centro de
Formação.
NO FIM DO ESTÁGIO
Não esquecer a entrega da documentação e posteriormente o relatório (se aplicável).
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ANTES DE INICIAR QUALQUER ATIVIDADE
Deve consultar a intranet do CHP – disponível em qualquer computador – e disponível no DEFI – para
ter conhecimento de procedimentos fundamentais na instituição. Estão disponíveis na área dos
documentos os seguintes ícones:

Documentação

No primeiro encontrará informação que deve ler:
IT.GHS.GER.001 - Exposição a Agentes Biológicos presentes em dispositivos médicos ou
equipamentos PG.GHS.GER.004 - Controlo de Substâncias Perigosas nos Locais de Trabalho,
PG.GHS.GER.005 - Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano PG.GHS.GER.006 - Triagem
e Acondicionamento de Objetos Cortantes e Perfurantes PG.GHS.GER.009 - Acessibilidade e
Mobilidade de Cidadãos Portadores de Deficiência.
E no segundo informação sobre uma área fundamental, o regulamento da proteção de dados
pessoais. Adicionalmente ser-lhe-á dada informação sobre infeção hospitalar.
Se pretender notificar algo deve entrar em contacto com o seu orientador no CHP.

A BIBLIOTECA DO CHP
A Biblioteca reúne um acervo documental impresso que é constituído por mais de setecentos
títulos de periódicos, mais de dois mil livros ou monografias e por um conjunto de <obras raras da
Medicina>, que, entre outros documentos, integram o seu “Fundo Histórico ou Reservados”.
Além das inúmeras publicações em livre acesso na web, da área da saúde e ciências afins, o
catálogo eletrónico, integra, entre outros recursos ou fontes documentais, mais de três mil e
quinhentos ejournals e mais de mil e duzentos ebooks.
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Como aceder?
Através do Portal Interno, em qualquer computador do CHP, pode aceder à Biblioteca Digital. Este
acesso permite pesquisar informação científica e académica relevante para a sua formação. Caso
tenha dificuldades em aceder a algum conteúdo dirija-se à Biblioteca ou contacte
dmota.biblioteca@chporto.min-saude.pt
NÃO SE ESQUEÇA DE VISITAR O MUSEU DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO!
O Museu do Centro Hospitalar do Porto (MCHP) foi inaugurado a 1 outubro de 2013
(www.museu.chporto.pt)
representando
um
museu
de
Medicina
e
Farmácia
(www.chporto.pt/ver.php?cod=0K0E). Foi um investimento notável na preservação de memória
institucional, incluindo a do Hospital Joaquim Urbano, um emblemático hospital da cidade fundado
em 1884. O Museu do CHP é complementado com vitrinas dedicadas ao exercício da Medicina.

Contactos
DEFI – Centro de Ensino e Formação
Hospital de Santo António
Centro Hospitalar do Porto
Largo Prof. Abel Salazar
4099-001 Porto
+351 222077500
Extensão 1188
estagios.defi@chporto.min-saude.pt
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