
Doutores em formação
¦* Primeiro curso de medicina em Macau arranca na Universidade de Ciência e Tecnologia

A
Universidade de Ciência

e Tecnologia de Macau

{MUST) inaugurou na

sexta-feira o primeira
curso de medicina no ter-

ritório e firmou protocolos
com as faculdades de Medicina das

Universidades de Lisboa e do Porto.

Em quase meio milhar de can-

didaturas, apenas 48 estudantes

iniciaram na sexta-feira o primeira
de seis anos de curso, que incluí

um de estágio.
No discursa da cerimónia de

inauguração, o director da facul-

dade de Medicina, Manson Fak,

pediu aos estudantes uma "atitude

humilde", que "tratem os doentes

cora compaixão" e "que contri-
buam para a indústria médica" de

Macau, pode ler-se numa nota da

MUST enviada à agência Lusa.
Já a dírectora-geral, Zhang

lang, sublinhou a criação da

primeira escola de medicina em

Macau, considerando que, com o

desenvolvimento de mais recursos

0 curso da MUST inclui,

entre outras áreas,

mediana geral, cirurgia,
saúde mental, obstetrícia

e ginecologia, pediatria e

medicina geral e familiar
qualificados, esta irá marcar uma

nova era no reconhecimento da

educação nesta área no território.

DO INTERCÂMBIO

Durante a cerimónia, foram assina-

dos protocolos com as faculdades

de Medicina das Universidades de

Lisboa e do Porto, com o intuito
de garantir mais intercâmbios clí-
nicos e académicos para os novos

estudantes de medicina. Segundo
o portal Macau News, a MUST
estabeleceu também uma parceria
com a Faculdade de Medicina de

Harvard para proporcionar aos

alunos cursos 'online', durante os

próximos três anos.

O curso da MUST incluí, entre

outras áreas, medicina geral, ci-

rurgia, saúde mental, obstetrícia e

ginecologia, pediatria e medicina

geral e familiar.
Fundada em 2000, a Universida-

de de Ciênciae Tecnologia deMacau

(MUST, sigla em inglês) tomou-se a

maior universidade integral de Ma-
cau. É também a universidade mais

jovem no 'rankíng' das 100 melhores

universidades do Interior da China,

Hong Kong, Macau e Taiwan, í


