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1 DESCRITORES DO CURSO DE MEDICINA 

Quadro 1 - Descritores do curso 

Denominação do Curso MEDICINA 

Modalidade Bacharelado 

Regime Anual 

Carga horária do curso (DCN) 7.200 horas  

Carga horária do curso (PPC) 8.296 horas 

Processo Seletivo Anual 

Número de vagas/ano 70 

Turno de funcionamento Integral 

Tempo de Integralização 
Mínimo de 6 anos 

Máximo de 9 anos  

Última mudança curricular 2015 

Coordenador do Curso Profª. Ma. Marta Garroni Magalhães 

Formação do Coordenador 

Graduada em Medicina  

Residência Médica em Clínica Médica (MEC) e 

em Medicina Intensiva (MEC/AMIB) 

Mestre em Ciências da Saúde (Mestrado 

Interinstitucional – MINTER UNIFESP/UNIVÁS) 

Graduação do Coordenador Medicina  

Regime de trabalho do Coordenador 

(na Universidade) 
Integral 

Tempo dedicado à Coordenação 20 horas semanais  

Autorização Decreto nº 63.666 de 21/11/1968 

Reconhecimento Decreto nº 75.016 de 02/12/1974 

Renovação de Reconhecimento Portaria SERES/MEC n.545, de 5 de junho de 2017 

Diretrizes Curriculares Nacionais Resolução CNE/CES nº3 – 20/06/2014 
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2 A UNIVÁS 

 

2.1 Identificação da Instituição Mantenedora – FUVS 

 

A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí – Fuvs – é uma instituição privada, 

beneficente de assistência social, que tem como finalidade principal manter a Univás. É 

administrada por um Conselho Diretor, composto por três membros efetivos e três suplentes,  

escolhidos pelo Governador do Estado. São também órgãos e funções administrativos e 

deliberativos da Fuvs: a Assembleia Geral, o Conselho Diretor, o Presidente e o Conselho 

Fiscal. 

 

2.2 Identificação da Instituição Mantida 

 

A Universidade do Vale do Sapucaí – Univás é uma universidade de ensino superior 

mantida pela Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí - Fuvs, com personalidade 

jurídica própria, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Pouso Alegre - MG, sendo 

administrativa e financeiramente autônoma. 

A Univás é composta por duas unidades acadêmicas e pelo Hospital das Clínicas Samuel 

Libânio, hospital universitário. Atende cerca de 4.000 alunos, distribuídos em cursos de 

graduação e de pós-graduação (doutorado, mestrado acadêmico, mestrado profissional e (lato 

sensu). Para fornecer suporte aos acadêmicos, a Univás disponibiliza duas bibliotecas com cerca 

de 140.000 títulos, assinatura franqueada aos corpos discente, docente e técnico-administrativo 

dos principais periódicos científicos nacionais e internacionais online, laboratórios de 

informática com acesso à internet e laboratórios dedicados às especificidades de cada curso, 

como o laboratório de habilidades médicas e simulação realística. 

 

2.2.1 Breve histórico 

 

A criação da Univás está ligada ao processo de descentralização do ensino superior,  

empreendido na década de 1960, pelo Governo Federal. A política educacional do período 

previa a criação de novos polos universitários pelo interior do país, com o intuito de promover 

o desenvolvimento regional e a descentralização dos centros de ensino superior da época. Em 

atendimento a esta diretriz, cria-se, via Lei Estadual n. 3.227, de 25 de novembro de 1964, a 
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Fundação Universidade do Vale do Sapucaí – Fuvs, com a incumbência de criar e gerir os 

futuros cursos de formação superior na cidade de Pouso Alegre - MG. 

Em 1968, a Fuvs recebe a autorização para a criação da Faculdade de Ciências Médicas 

Dr. José Antônio Garcia Coutinho - Facimpa. O primeiro curso criado e mantido pela Fuvs foi 

o de Medicina, que iniciou suas atividades no ano de 1969. Em 21 de janeiro de 1975, o 

Governador de Minas Gerais, Rondon Pacheco, assina a escritura de doação do Hospital 

Regional Samuel Libânio à Fuvs. O objetivo desta doação foi torná-lo hospital-escola da 

faculdade, indispensável no apoio ao ensino. Juntamente com a Univás, o hospital-escola 

cresceu e ampliou sua área de atuação e especialidades. Hoje, o Hospital das Clínicas Samuel 

Libânio - HCSL é classificado como Hospital Geral de Ensino, certificado pelo Ministério da 

Educação e pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria Interministerial nº 1.014, de 23 de 

maio de 2012, com níveis de complexidade secundária e terciária. 

Seguindo sua vocação de indutora do desenvolvimento social e de atendimento das 

necessidades de formação profissional da região Sul Mineira, a Fuvs cria no ano de 1972, a 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Eugênio Pacelli - Fafiep, conforme Decreto nº 70.594, 

estabelecendo os cursos de Pedagogia, História, Letras e Ciências Biológicas. Esta ampliação  

dos cursos oferecidos visava a atender à demanda local por estas especialidades profissionais. 

Em atendimento à demanda gerada pelos novos cursos, a Fuvs adquire, no ano de 1981, 

novo prédio, com área construída de 6.000 m2 e área total de 70.000 m2, para onde estes cursos 

são transferidos. Nesta unidade, passa a funcionar a pré-escola Tia Geraldina, que mais tarde 

viria a se tornar o Colégio João Paulo II, transferido para sede própria no ano de 1989, e passa 

a atender à demanda regional para o ensino profissionalizante, fundamental e médio. Além da 

aquisição da nova unidade, a Fuvs conclui no mesmo ano, a ampliação do HCSL, inaugurando 

novo bloco com cinco andares, em uma área construída de 6.226,50 m2. A construção do novo 

bloco eleva a área total construída do HCSL para 11.000 m2, transformando o hospital-escola 

em um dos maiores do Estado de Minas Gerais. 

Seguindo sua trajetória de atendimento à população regional, a futura Universidade do 

Vale do Sapucaí amplia, na década de 1990, a sua oferta de formação profissional de alta 

qualidade e complexidade, implantando os cursos de Enfermagem, Psicologia, Matemática, e 

Educação Física. Nesta mesma década, devido ao aumento de sua capacidade de atendimento 

à sociedade sul-mineira, a Fuvs submete ao Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais 

pedido de autorização para transformar a Faculdade de Ciências Médicas Dr. José Antônio 

Garcia Coutinho - Facimpa e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Eugênio Pacelli – 

Fafiep em Universidade. Em 8 de outubro de 1999, é assinado o Decreto nº 40.627, criando a 
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Universidade de Pouso Alegre - Unipa. 

Devido ao seu caráter regional de prestação de serviços, a recém-criada Universidade 

de Pouso Alegre tem seu nome equacionado para Universidade do Vale do Sapucaí – Univás 

(Decreto nº 42.213 de 21/12/2001), de forma a refletir, com maior desenvoltura, sua vocação 

plural de atendimento à sociedade, para além das fronteiras físicas de uma só localidade. 

Nesta década, novos cursos são ofertados à comunidade: Administração de Empresas 

(Gestão Hospitalar, Comércio Exterior, Gestão de Negócios), Ciências Contábeis, Publicidade 

e Propaganda, Educação Física (Bacharelado), Engenharia da Produção, Administração, 

Farmácia, Fisioterapia, Sistema de Informação, Superior de Tecnologia em Gestão da Produção 

Industrial, Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Turismo, completando 

assim o leque de possibilidades de formação no nível de graduação. 

Reiterando o seu princípio norteador de produtora de conhecimento de qualidade e 

inovador, a Univás implanta, na década de 2000, novos programas de pós-graduação em nível 

lato sensu e stricto sensu, dentre eles o Mestrado em Ciências da Linguagem que, em 2013, 

recebe a autorização para a criação do Doutorado em Ciências da linguagem, com nota 4 na 

Capes, passando a ser denominado Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem.  

Nesta década, foram ofertados ainda, outros cursos de pós-graduação stricto sensu, na 

modalidade interinstitucional (Cirurgia Plástica Reparadora em parceria com a Universidade 

Federal de São Paulo - Unifesp), de forma a atender às demandas locais por qualificação, tanto 

do corpo docente como da comunidade regional. Em 2008, foi aprovado o primeiro Doutorado 

Interinstitucional - Dinter, também no âmbito do projeto de atendimento de turma especial do 

Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Plástica da Unifesp. Estes cursos, após atenderem a 

demanda específica, não foram continuados. Entretanto, forneceram as bases necessárias para 

o estabelecimento de uma cultura voltada para os programas de pós-graduação.  

Essa experiência em gestão de programas de pós-graduação possibilitou, em 2012, a 

criação do Mestrado em Educação (Acadêmico) e do Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde 

(Profissional), ampliando assim a oferta de formação em nível de pós-graduação 

 

 

 

 

2.2.2 Missão, Visão e Valores 

 

Nome: Universidade do Vale do Sapucaí 
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Base Legal: Decretos 40.627, de 8/10/1999 e 42.213, de 21/12/2001 

Endereço: Av. Prefeito Tuany Toledo, 470 – Bairro Fátima – Pouso Alegre, MG 

Recredenciamento: Portaria MEC Nº 1.139 de 12/09/2012 

 

1) Missão: contribuir para a formação de indivíduos éticos, socialmente responsáveis 

e competentes, que possam ser elementos de transformação social na construção de um mundo 

sempre mais justo, livre e democrático. 

2) Visão: ser uma organização que se destaque pelas suas ações em prol da vida, do 

ser humano e de uma sociedade fundada em valores éticos. A Univás se projeta no futuro na 

busca de uma identidade que marcará sua trajetória. Caminho que deve ser pautado por 

princípios éticos de conduta e compromisso com o desenvolvimento do país. 

3)  Valores: os principais valores da Univás são: 

a) promover o ser humano, enquanto artífice da sociedade; 

b) valorizar todos os segmentos universitários, respeitando a individualidade e 

investindo na sua capacitação e qualificação; 

c) estimular a gestão democrática e assegurar o funcionamento de órgãos colegiados 

deliberativos, dos quais participem segmentos da comunidade acadêmica; 

d) assegurar a ética nas relações entre os segmentos universitários;  

e) estimular a prestação de serviços especializados à comunidade, estabelecendo com 

esta uma relação de reciprocidade; 

f) promover a disseminação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, 

comunicando o saber por intermédio das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

g) otimizar a utilização dos recursos materiais, tecnológicos, financeiros e humanos 

disponíveis; e  

h) flexibilizar os métodos e critérios, com vista às diferenças individuais dos alunos e 

às peculiaridades da região. 

 

2.2.3 Objetivos institucionais 

 

No exercício de sua autonomia, de acordo com os princípios legais e com o princípio da 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, a Univás tem como principais objetivos: 

 a) cumprir função humanística, contribuindo para o processo de consolidação da 

cidadania brasileira, mediante a primazia da pessoa humana sobre a matéria; primazia do bem 
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comum sobre o bem individual; primazia da justiça e da fraternidade no relacionamento entre 

as pessoas e da correlação dos direitos e deveres de cada um; 

 b) cumprir função cultural, estimulando as diversas produções culturais, 

principalmente as regionais, promovendo a divulgação de conhecimentos culturais, científicos 

e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 c) cumprir função social, atendendo permanentemente a comunidade por meio de 

projetos e ações integradas, estimulando propostas junto aos diversos setores da sociedade em 

todos os campos e níveis do saber; 

 d) cumprir função formadora e transformadora, investindo no aluno, para formar 

cidadãos competentes, socialmente responsáveis e empreendedores nas diversas áreas do 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

 e) cumprir função renovadora, buscando o ajuste contínuo às mudanças por que passa 

a sociedade, criando e reformulando cursos, adotando a flexibilidade como característica de 

métodos, critérios e currículos; 

 f) cumprir função científica, incentivando o trabalho de pesquisa e a investigação,  

desenvolvendo o entendimento do homem e do meio em que vive e mantendo a possibilidade 

de expressão de diferentes linhas de pensamento; 

 g) cumprir função administrativa buscando a viabilidade financeira das atividades 

exercidas, aumentando a produtividade e a competitividade com redução de custos e sem 

prejuízo do nível de qualidade; e 

 h) cumprir função empreendedora, valorizando o corpo discente como polo 

convergente das atividades da Univás; valorizando o corpo técnico-administrativo como apoio 

imprescindível; valorizando o corpo docente como agente fundamental no desenvolvimento das 

ações que propiciem o alcance dos objetivos da Univás. 

 

2.2.4 Políticas Institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

2.2.4.1 Políticas de Ensino 

 

O ensino na Univás realiza-se por meio dos cursos alocados nas Unidades Acadêmicas, 

cujas modalidades são as seguintes: 
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a) sequenciais, por campos de saber, de diferentes níveis e abrangências, abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela Univás;  

b) de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo e ainda portadores de diplomas 

de ensino superior; 

c) de pós-graduação, compreendendo programas de Mestrado e Doutorado, cursos de 

Especialização e Aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação e que atendam às exigências prescritas para cada curso; e 

d) de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada 

caso. 

Os princípios que orientam as ações de ensino e que definem a Política de Ensino da 

Univás são: 

a) flexibilidade relativa na organização do currículo; 

b) caracterização da formação acadêmica e profissional, de acordo com a inserção local, 

regional e nacional da Univás; 

c) liberdade na definição do perfil profissional do egresso; 

d) compreensão da necessidade da formação acadêmica continuada; 

e) desenvolvimento da capacidade intelectual e profissional, autônoma e permanente do 

discente; 

f) duração do curso compatível com a necessidade média de formação acadêmica e com 

a redução dos índices de evasão; 

g) orientação para a transversalidade curricular, tais como saúde, ética, responsabilidade 

social, cidadania, e outros; 

h) formação de profissional generalista, no intuito de antecipar transformações sociais; 

i) inclusão de outras experiências de ensino-aprendizagem baseadas em princípios de 

sintonia e sinergia com a realidade local, regional, nacional e internacional advindas de 

movimentos de pesquisa que aproximem a comunidade interna das necessidades atuais 

emergentes das novas populações e culturas; e 

j) valorização do conhecimento inter e multidisciplinar. 

 

2.2.4.2 Políticas de Pesquisa 

 

Tendo como foco a produção do conhecimento, a Univás vem instituindo condições 

para que a pesquisa científica possa ganhar vigor e realizar-se com rigor e responsabilidade. 
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Nesse sentido, são desenvolvidas ações tanto na graduação como na pós-graduação, em lato e 

stricto sensu. Nos últimos anos, a pesquisa se estruturou internamente e estabeleceu relações  

externas significativas para atingir esse objetivo, com resultados visíveis e com tendências a se 

multiplicarem nos próximos anos. 

Diante disso, foi implementada uma política geral de trabalho que leva em consideração 

as seguintes ações constantes: 

a) priorizar, por meio da Coordenadoria de Pesquisa, a adoção de uma política de 

organização e divulgação dos mecanismos institucionais de apoio à pesquisa científica, bem 

como a formação de uma cultura de institucionalização da pesquisa na Univás; 

b) estimular a divulgação das pesquisas realizadas na Univás em âmbitos interno e 

externo; nesta direção também se pretende incentivar a participação de alunos e professores no 

desenvolvimento da pesquisa na Univás; 

c) tornar a Univás mais competitiva em termos de pesquisa, participando dos programas  

de agências de fomento e buscando a captação de recursos externos; 

d) aperfeiçoar a infraestrutura de laboratório de pesquisa existente na Univás; 

e) estimular o empreendedorismo das pesquisas na Univás, possibilitando a criação de 

infraestrutura para aumentar a capacidade de implantação, sobrevivência e de competitividade 

dos projetos; e 

f) manter articulação com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP e Comissão de Ética 

em Pesquisa Animal – Ceua, no sentido de garantir suporte ético às pesquisas realizadas pelo 

corpo docente e discente. 

 

2.2.4.3 Políticas de Extensão 

 

O conceito assumido pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras – FNE entende a extensão como o processo educativo, 

cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre universidade e sociedade. Tendo como horizonte essa concepção, 

a Univás compromete-se em formar profissionais com alto compromisso ético, com respeito ao 

meio ambiente e com forte consciência social. 

Um dos pilares das ações que viabilizam a extensão como momento da prática  

profissional, da consciência social e do compromisso político, é a participação do aluno em 

atividades complementares ou atividades acadêmico-científico-culturais, que deve ser 

obrigatória para todos os cursos, desde o primeiro semestre, se possível, e estar integrada a 
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programas decorrentes das Unidades Acadêmicas e à temática curricular, sendo computada para 

a integralização do currículo dos discentes, além de desenvolver a capacidade de autonomia do 

aluno para sua carreira futura. 

Sendo assim, a Univás assume a extensão como uma das dimensões da vida acadêmica, 

como uma forma de vivenciar o processo ensino-aprendizagem além dos limites da sala de aula, 

articulando-se às diversas organizações da sociedade, numa enriquecedora troca de 

conhecimentos e experiências que favorece a visão integrada do social. 

A interrelação universidade-comunidade deve ser assegurada aos docentes e discentes, 

como um princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão, tornando-se processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico, político, que promove a interação 

transformadora entre a Univás e sociedade, por ser a mola propulsora para o avanço tecnológico 

e de conhecimento do país. 

As ações de extensão na Univás, desenvolvidas como processo educativo, visam,  

sobretudo, colaborar como parte indissociável na formação de profissionais éticos que possam 

contribuir na elevação das condições de vida da comunidade local e para o progresso e 

desenvolvimento regional. 

Essas ações se consubstanciam em forma de programas, projetos, cursos de extensão, 

eventos, prestação de serviço, produções e produtos acadêmicos. 

Assim, para cumprimento dos propósitos e missão, a Univás segue os seguintes 

princípios gerais: 

a) a ciência, a arte e a tecnologia devem alicerçar-se nas prioridades do local, da região,  

do país; 

b) a Univás não pode se imaginar proprietária de um saber pronto e acabado, que vai ser 

oferecido à sociedade, mas, ao contrário, exatamente porque participa dessa sociedade, a Univás 

deve estar sensível a seus problemas e apelos, quer através dos grupos sociais com os quais 

interage, quer através das questões que surgem de suas atividades próprias de ensino, pesquisa 

e extensão; 

c) a Univás deve estar atenta aos movimentos sociais, priorizando ações que visem à 

superação das atuais condições de desigualdade e exclusão existentes no Brasil; 

d) a ação cidadã da Univás não pode prescindir da efetiva difusão dos saberes nela 

produzidos, de tal forma que as populações cujos problemas tornam-se objeto da pesquisa 

acadêmica sejam também consideradas sujeito desse conhecimento, tendo, portanto, pleno 

direito de acesso às informações resultantes dessas pesquisas; 
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e) a prestação de serviços deve ser produto de interesse acadêmico, científico, filosófico,  

tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão, devendo ser encarada como um trabalho 

social, ou seja, como ação deliberada que se constitui a partir da realidade e sobre a realidade 

objetiva, produzindo conhecimentos que visem à transformação social; e 

f) a atuação junto ao sistema de ensino público deve constituir-se em uma das diretrizes 

prioritárias para o fortalecimento da educação básica através de contribuições técnico-

científicas e colaboração na construção e difusão dos valores da cidadania. 

 

3 O CURSO 

 

3.1 Contexto educacional: a região de inserção do curso e seus aspectos econômicos, 

sociais, demográficos e educacionais 

 

 Com um campo de atuação que se estende por todo o Vale do Sapucaí, a Univás está 

inserida no município de Pouso Alegre. De acordo com o Censo 2010, Pouso Alegre foi a cidade 

média que mais cresceu nos últimos dez anos, no Sul de Minas. Apresentou o índice de 

crescimento de 22,30% e está em segundo lugar no número de habitantes, com 

aproximadamente 140.000 moradores (IBGE, 2013).  

 Situada no centro da mesorregião sul de Minas Gerais, Pouso Alegre situa-se numa área 

estratégica e de acesso aos três maiores centros de produção e consumo do País, pois está a 200 

km de São Paulo, a 385 km de Belo Horizonte e a 390 km do Rio de Janeiro. Esta posição é 

privilegiada, por estar ligada à BR 459 e à BR 381, pela circulação de mercadorias e por ser o 

corredor do transporte de 20% da produção industrial de Minas Gerais e São Paulo.  

 A economia da cidade é de base principalmente agropecuária e industrial. Além de ser 

importante polo exportador de produtos alimentícios, Pouso Alegre congrega mais de 4.000 

empresas, entre as quais se destacam: Locomotiva; Cimed Indústria de Medicamentos, Flamma 

Automotiva, Johnson Controls do Brasil Automotive, Unilever Bestfoods Brasil, Laboratório 

Sanobiol, Sobral Invicta, Sumidenso do Brasil, União Química Farmacêutica e XCMG – 

Xuzhou Construction Machinery Group, indústria chinesa. A cidade também conta com alguns 

centros de distribuição de produtos, como os das empresas Unilever (alimentos e higiene), 

Cremer (higiene e saúde), DPK (peças automobilísticas) e de redes supermercadistas.   

 A cidade é também um dos principais polos de serviços do sul de Minas Gerais, 

principalmente na área da Saúde, contando com o HCSL e uma extensa rede hospitalar e centros 

de diagnóstico que atendem a mais de 50 municípios de toda a região. 
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 Na área de educação, a cidade conta com um Instituto Federal, 15 escolas estaduais, 47 

particulares e 34 municipais, além de seis instituições de ensino superior em modalidade 

presencial (eMEC, 2016), a maior das quais é a Univás. Neste aspecto, a Univás é a principal 

formadora de recursos humanos da região. Como maior e principal instituição de ensino 

superior do Vale do Sapucaí, a Univás representa a conquista social da região no que concerne 

à formação da cidadania. Como universidade regional, seu objetivo precípuo é o de que cada 

jovem que a integra se forme no próprio meio onde vive, e que se transforme em uma fonte de 

energia para as transformações históricas. Transformações que requerem, como indispensável, 

a integração entre a Univás e a comunidade, que se estabelece como um dos princípios diretores 

da política pedagógica da Univás. 

 

3.2 Histórico do curso 

A Faculdade de Ciências Médicas Dr. José Antônio Garcia Coutinho - Facimpa, hoje 

Faculdade de Ciências da Saúde Dr. José Antonio Garcia Coutinho, primeira unidade 

acadêmica da Universidade do Vale do Sapucaí - Univás, obteve autorização para 

funcionamento do Curso de Medicina pelo Decreto nº 63.666, em 21 de novembro de 1968, o 

reconhecimento pelo Decreto nº 75.016, em 2 de dezembro de 1974 e a última renovação do 

reconhecimento pela Portaria SERES/MEC n.545, de 5 de junho de 2017. 

Na sua autorização, a Facimpa contou com o apoio didático da Universidade Federal de 

Minas Gerais – UFMG, cujos professores se responsabilizaram pelo ensino, com autorização 

dos órgãos colegiados e Diretoria, com total dedicação e esforços extraordinários despendidos 

até o reconhecimento, alicerçando desta forma à Instituição para galgar um patamar sólido de 

prestação de serviços na área educacional. 

A Facimpa teve como fundador e primeiro Diretor, Prof. Jésus Ribeiro Pires e, como 

Vice-Diretor, Prof. Dr. Virginio Cândido Tosta de Souza.  Foi instalada em março de 1969, em 

prédio próprio, com a área construída de 4.099 m² e equipamentos necessários ao bom 

desempenho do ensino.  

Realizou, em fevereiro de 1969, com grande sucesso o seu primeiro vestibular e, em 

novembro do mesmo ano, a 1ª Semana Médica, promoção científico-cultural, que se tornou 

uma tradição, possibilitando a presença dos mais renomados conferencistas da área médica 

brasileira e outras.  

O Curso de Medicina é seriado anual. Oferece 70 vagas anuais pelo processo seletivo 

da Univás e bolsas de estudo, desde 2005, do Programa Universidade para Todos – PROUNI. 

O número de egressos até a presente data é de 3.081. 
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Em 1999, com a instauração da Universidade do Vale do Sapucaí, foram criados mais 

cinco cursos da área da saúde, permitindo a diversificação na formação de profissionais 

competentes e atuantes. 

A Facimpa conta com Hospital próprio, denominado Hospital das Clínicas Samuel 

Libânio, construído em terreno de 11.205m², localizado anexo à Faculdade, que foi doado à 

Mantenedora da Univás pelo Governo do Estado de Minas Gerais, conforme Lei nº 5.326, de 

10 de novembro de 1969, com escritura definitiva de doação firmada em 21 de janeiro de 1975 

pelo Exmo. Sr. Governador Rondon Pacheco, cuja construção se iniciara em 1920. O objetivo 

dessa doação foi torná-lo o Hospital – Escola da Faculdade, indispensável no apoio ao ensino.  

O Hospital das Clínicas Samuel Libânio, hoje é um Hospital Universitário, privado, 

filantrópico e sem fins lucrativos, servindo às atividades docentes e assistenciais, como campo 

de ensino, estágio e pesquisa. Certificado como Hospital Geral de Ensino pelos Ministérios da 

Saúde e da Educação, conforme Portaria Interministerial nº 1.014, de 23 de maio de 2012, com 

níveis de complexidade secundária e terciária. Possui 262 leitos, sendo 252 cadastrados no 

CNES de internação nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral, Cirurgia 

Pediátrica, Cardiologia, Endocrinologia, Endovascular, Gastroenterologia, Ginecologia, 

Obstetrícia, Nefrologia, Urologia, Neurologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Oncologia, 

Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Plástica, Torácica, Angiologia e Cirurgia 

Intervencionista, Buco-Maxilo Facial, Cirurgia Cardiovascular, Vascular, de Cabeça e Pescoço, 

Dermatologia, Doenças Infecciosas e Parasitárias, Hematologia, Mastologia, Oncologia Clínica 

e Cirúrgica, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Reumatologia, Urologia e 

Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Neopediátrica, dos quais 209 leitos são destinados ao 

SUS correspondendo a 82,95%. 

Esse hospital localizado no Sul de Minas, em Pouso Alegre, considerado município Pólo 

da Macrorregional Sul, está inserido na Rede de Resposta de Urgência e Emergência, 

reconhecido e classificado como Hospital Polivalente, por prover atenção integral, com 

equidade e eficiência de gestão e acolhimento. Atende atualmente a 16 microrregiões do Estado 

de Minas, correspondendo a 191 municípios com uma população estimada em 3.500.000 

habitantes.  Na Macrorregião de Pouso Alegre – Sul de Minas Gerais, atua como referência 

secundária e terciária para 54 municípios e uma população estimada em 1.200.000 de 

habitantes. 

 Pelo seu elevado grau de resolutividade em procedimentos de média e alta 

complexidade, o hospital vem tendo sua demanda constantemente ampliada pela clientela do 

SUS. Possui o único pronto socorro geral da região integrante do Sistema de Referência aos 
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Atendimentos de Urgência e atendimentos eletivos, Gestante de Alto Risco nível III, Alta 

Complexidade em Neurocirurgia nível II, Traumato/Ortopedia, Complexidade em Transplante 

de Córnea e Rim, UTI Adulto, Neonatal e Pediátrico tipo II. 

A oferta de todos os serviços o torna uma Âncora do Sistema Único de Saúde do 

Município de Pouso Alegre e Hospital Polo Macrorregional buscando atender às necessidades 

dos serviços. 

O Hospital se destaca pela qualidade de seu corpo clínico altamente capacitado que, 

somado aos modernos equipamentos, constitui um centro de excelência em formação 

profissional, mantendo programas de residência médica credenciados pelo MEC e estágios em 

diversas especialidades médicas, além de ser campo de ensino prático e de pesquisa para os 

acadêmicos de graduação e pós-graduação da Univás. 

O Hospital está inserido no Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos 

Hospitais do SUS/MG da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, Pro-Hosp, desde 2003, 

data da criação. Vem executando grandes obras e adquirindo vários equipamentos com os 

recursos destinados pelo Programa. 

 O Curso de Medicina conta desde 1983 com a Unidade de Atenção Primária à Saúde – 

UAPS, no Bairro São João, em Pouso Alegre, MG, que, com os bairros adjacentes, formam 

uma comunidade de aproximadamente 25.000 habitantes. Esta comunidade conta, além da 

UAPS, com quatro pontos de atenção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde para o 

desenvolvimento de diversos serviços, com professores e equipes multidisciplinares. A UAPS 

tem como objetivos prestar assistência à saúde da população e servir de apoio ao ensino 

principalmente no que se refere aos estágios dos Cursos de Medicina, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Além dessa unidade de saúde, o Curso conta, para estágio 

e outras atividades de diversas séries, com as unidades de saúde do município por intermédio 

do Convênio de Cooperação Técnico-Científico firmado com a Prefeitura Municipal, entre eles: 

Policlínica São Geraldo e UBS do Bairro Fátima; Serviço de Saúde Ocupacional da Prefeitura 

Municipal de Pouso Alegre; Unidade de Saúde CAIC São João e Unidade de Saúde São João, 

Unidade de Saúde Policlínica no Bairro São Geraldo, Unidade de Saúde do Bairro Yara e 

Unidade de Saúde do Jatobá.  

 Com a Resolução, CNE/CES nº3 – 20/06/2014 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), a matriz curricular passou por várias alterações para se adequar melhor aos 

objetivos de formação do médico.  

Alterações implementadas no Projeto Pedagógico desde 2014: 
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Houve mudanças no sentido de diminuir a relação do número de alunos por atividade 

prática e teórica, na perspectiva de se obter um melhor entrosamento com o sistema municipal 

de saúde (Unidade Básica de Saúde e Programas de Saúde da Família) e adequação da matriz 

curricular para realização de internato em dois anos. 

Inclusão das disciplinas de:  

Semiologia I: Foi acrescentado na matriz curricular para ingressantes 2014 a disciplina 

de Semiologia I, para atender as novas diretrizes curriculares do curso de Medicina 

(RESOLUÇÃO Nº 3 , DE 20 DE JUNHO DE 2014), Art. 23. Os conteúdos fundamentais para 

o Curso de Graduação em Medicina devem estar relacionados com todo o processo saúde-

doença do cidadão, da família e da comunidade e referenciados na realidade epidemiológica 

e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em saúde, contemplando: 

IV - compreensão e domínio da propedêutica médica: capacidade de realizar história clínica, 

exame físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas, capacidade reflexiva e 

compreensão ética, psicológica e humanística da relação médico-pessoa sob cuidado. O 

graduando desempenha a realização da história clínica estabelecendo relação profissional ética 

no contato com pessoas, organização e orientação da anamnese completa utilizando o raciocínio 

clínico e técnica semiológica. 

Língua Inglesa I e II: Foi acrescentado na matriz curricular para ingressantes 2016 as 

disciplinas citadas, para atender as novas diretrizes curriculares do curso de Medicina 

(RESOLUÇÃO Nº 3 , DE 20 DE JUNHO DE 2014), na Educação em Saúde o graduando 

deverá dominar a língua estrangeira, de preferência língua franca, para manter-se atualizado 

com os avanços da Medicina conquistados no país e fora dele, bem como para interagir com 

outras equipes de profissionais da saúde em outras partes do mundo e divulgar as conquistas 

científicas alcançadas no Brasil. 

LIBRAS Língua Brasileira de Sinais: Atendendo as novas diretrizes curriculares do 

curso de Medicina (RESOLUÇÃO Nº 3, DE 20 DE JUNHO DE 2014), a disciplina será 

oferecida na 1ª série do curso, com carga horária de 16 horas, afim de que o aluno tenha 

conhecimento, vivências e reflexões sistematizadas acerca dos direitos humanos e de pessoas 

com deficiência. 

Urgência e Emergência e Atenção Básica: Conforme a RESOLUÇÃO Nº3, DE 20 DE 

JUNHO DE 2014, que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina, nos Estágios Supervisionados de 3.000 horas é dividida nas 5ª e 6ª séries do curso, 

que representa mais de 36% da carga horária total (Clínica Médica I e II, Clínica Cirúrgica I e 

II, Ginecologia-Obstetrícia I e II, Pediatria I e II, Saúde Coletiva e Mental. Atenção Básica I e 
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II e Estágio Eletivo), as 1.500 horas de estágio supervisionado desenvolvidas na quinta série do 

curso de graduação de medicina utilizam, preferencialmente, as unidades de atenção primária a 

saúde próprias ou conveniadas, além de dois Estágio de Saúde Coletiva e Saúde Mental. 

Atenção Básica totalizando 550 horas. Ainda na quinta série, os estágios supervisionados de 

clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e ginecologia e obstetrícia são enfatizados os 

cuidados de atenção básica. Por outro lado, as 1.500 horas de estágio supervisionado 

desenvolvidos na sexta série do curso de graduação em medicina, priorizam os atendimentos 

de maior complexidade e urgência e emergência desenvolvidos no Hospital das Clínicas Samuel 

Libânio e no Pronto Socorro de clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e ginecologia e 

obstetrícia. Na Unidade São João de Atenção Básica, da Univás, como também nas Unidades 

de Atenção Básica e equipes da Estratégia de Saúde da Família e Comunidade do Município de 

Pouso Alegre são desenvolvidas as atividades dos Estágios Supervisionados de Saúde Coletiva 

e Saúde Mental- Atenção Básica I e II.  

 

4 OBJETIVOS DO CURSO 

Seguindo os princípios estabelecidos na missão da instituição, o curso se propõe a 

contribuir com a região na qual se situa, formando indivíduos que tenham à sua frente valores 

como ética e responsabilidade social, atuando como agentes de transformação social, ao mesmo 

tempo em que articulam conhecimentos dentro da área de formação específica. Nesse sentido, 

são objetivos do curso: 

 

4.1 Objetivo(s) geral(is) 

 

I. promover ações que possibilitem a formação de um profissional capaz, com habilidades, 

conhecimentos e atitudes que permitam o desempenho adequado de suas atividades e 

capacitado para autoaprendizagem;  

II. proporcionar conhecimentos suficientes de metodologia científica e pensamento crítico; 

III. formar profissionais aptos em atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e 

coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da 

dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua 

prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença. 

IV. Oferecer recursos para a formação do egresso nas três Áreas de Competência, a seguir: 

a. Área de Competência de Atenção à Saúde; 
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b. Área de Competência de Gestão em Saúde; e 

c. Área de Competência de Educação em Saúde. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

O curso de Medicina tem como objetivo preparar o profissional médico para: 

I. compreender; integrar e aplicar os conhecimentos básicos na prática médica nos diversos 

níveis de atenção à saúde; 

II. ter raciocínio lógico e crítico frente à realidade do paciente; 

III. adaptar os conhecimentos teóricos à realidade social do paciente; 

IV. respeitar os aspectos da relação médico-paciente, compreendendo e respeitando os 

diferentes comportamentos, crenças e princípios; 

V. agir de maneira ética frente ao paciente e à comunidade, mantendo a visão humanística e 

a responsabilidade social inerentes à profissão; 

VI. reconhecer seu papel social perante a realidade do país e, agir criticamente na função 

médica; 

VII. diagnosticar e tratar corretamente as doenças mais comuns e importantes da criança, do 

adolescente, do adulto, do idoso e da mulher; 

VIII. indicar e realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos fundamentais para o atendimento 

ambulatorial e de primeiro atendimento em urgências e emergências; 

IX. reconhecer as doenças menos comuns e encaminhar de maneira adequada o paciente; 

X. saber trabalhar eficientemente em equipes multidisciplinares de saúde, respeitando e 

valorizando as competências específicas de cada setor; 

XI. saber utilizar adequadamente a terminologia e os procedimentos de método científico 

para participar na produção de conhecimentos científicos na sua área de atuação;  

XII. lidar responsável e criticamente com as peculiaridades do mercado de trabalho e com as 

políticas de saúde, enfatizando e respeitando o sistema de saúde vigente no país; 

XIII. avaliar e reconhecer as limitações do conhecimento, entendendo a responsabilidade e o 

dever de atualizar-se científica e constantemente; 

XIV. ser capaz de desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção. 

 

5 PERFIL DO EGRESSO 

 

5.1 Competências e habilidades do egresso 
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Fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nas orientações do Projeto  

Pedagógico Institucional - PPI, a Univás tem por objetivo formar “indivíduos éticos, 

socialmente responsáveis e competentes que possam ser elementos de transformação social na 

construção de um mundo sempre mais justo, livre e democrático” tornando-os aptos para 

participar do desenvolvimento da sociedade, por meio da pesquisa e da investigação científica. 

Por este motivo, o egresso da Univás, nas diversas áreas de formação, deve ser um 

profissional diferenciado no mercado, deve reunir todos os instrumentos de aprendizados e 

apresentar uma considerável base de informação e formação, com capacidade para desenvolver 

projetos completos, com consciência e qualidade. 

Ao final de sua trajetória acadêmica deve ser um cidadão consciente de seus direitos e 

deveres para com a sociedade, pautando-se por atitudes éticas, políticas e humanísticas e ser 

capaz de inserir-se no âmbito das mudanças sociais. 

A formação acadêmica deve dar-lhe condições para o exercício de uma profissão e 

capacidade para identificar e contribuir para a superação de problemas relevantes em sua 

realidade, tais como exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas,  

políticas, de gênero, sexuais, entre outras; permitindo-lhe avaliar e oferecer diferentes 

posicionamentos frente a essa problemática. 

Deve buscar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, além do aperfeiçoamento 

cultural permanente e ter condições de realizar conexões entre ensino, pesquisa e extensão 

quando estimulado e também por iniciativa própria.  

Dentro do curso, são as seguintes as competências e habilidades do egresso, como o 

perfil do graduado em Medicina pela Univás ser  um profissional cidadão que saiba atuar com 

ética, que tenha ampla visão humanística e clara noção de sua responsabilidade social, 

considerando sempre as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, 

orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental e cultural. É o perfil de um profissional 

com apreço pelo ser humano e sua vida, suas necessidades e sofrimentos, que consiga perceber 

e compreender as pessoas inseridas em um contexto familiar, social, histórico e cultural.  

Ao concluir seu curso, é esperado que o médico graduado pela Univás apresente as 

seguintes características de formação:  

I. educação permanente e autoaprendizagem de modo a atender aos desafios da profissão e 

o avanço da ciência; 

II. educação técnico-científica sólida, que abranja todos os aspectos da formação médica; 

III. capacidade para trabalhar em equipes interdisciplinares e multiprofissionais; 
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IV. raciocínio para compreender e atuar em saúde numa abordagem bio-psico-social, 

empregando estratégias que contemplem a promoção da saúde, a prevenção, recuperação 

e reabilitação de seus agravos; 

V. discernimento para compreender e intervir sobre determinantes sociais, culturais, 

políticos, econômicos e psicológicos do fenômeno saúde-agravo; 

VI. ética profissional fundamentada nos princípios da ética e da Bioética, levando em conta 

que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico; 

VII. qualidade na atenção à saúde, pautando seu pensamento crítico, que conduz o seu fazer, 

nas melhores evidências científicas, na escuta ativa e singular de cada pessoa, família, 

grupos e comunidades e nas políticas públicas, programas, ações estratégicas e diretrizes 

vigentes. 

VIII. aptidão para utilizar procedimentos de metodologia científica e para reconhecer os limites 

e avanços das ciências médicas; 

IX. capacidade de elaboração do conhecimento médico, na perspectiva de crescente 

autonomia intelectual e busca permanente de aperfeiçoamento profissional; 

X. habilitação para diagnosticar, tratar e prevenir as doenças prevalentes e realizar 

procedimentos nos diferentes níveis de atenção à saúde;  

XI. capacidade de desenvolver e participar de ações de promoção da saúde; 

XII. formação humanística, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes 

níves da saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 

nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a 

defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e 

determinação social do processo de saúde e doença. 

XIII. habilidade para pesquisar e utilizar das melhores evidências científicas para a prática 

médica cotidiana. 

XIV. acesso universal e equidade como direito a cidadania, sem privilégios nem preconceitos 

de qualquer espécie, tratando as desigualdades com equidade e atendendo as necessidades 

pessoais específicas, segundo as prioridades definidas pela vulnerabilidade e pelo risco a 

saúde e a vida, observado no que determina o Sistema Único de Saúde (SUS). 

XV. preservação da biodiversidade com sustentabilidade, de modo que, no desenvolvimento 

da prática médica, sejam respeitadas as relações entre ser humano, ambiente, sociedade e 

tecnologias, e contribua para a incorporação de novos cuidados, hábitos e práticas de 

saúde. 
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XVI. Comunicação, por meio de linguagem verbal e não verbal, com usuários, familiares, 

comunidades e membros das equipes profissionais, com empatia, sensibilidade e 

interesse, preservando a confidencialidade, a compreensão, a autonomia e a segurança da 

pessoa sob cuidado.  

O objetivo na formação do graduando da Univás, é desenvolver a capacidade de 

compreender os princípios, diretrizes e políticas do sistema de saúde, e participar de ações de 

gerenciamento e administração para promover o bem estar da comunidade, nas seguintes 

competências: 

 

I. Valorização da Vida, com a abordagem dos problemas de saúde recorrentes na atenção 

básica, na urgência e na emergência, na promoção da saúde e na prevenção de riscos e 

danos, visando a melhoria dos indicadores de qualidade de vida, de morbidade e 

mortalidade, por um profissional médico generalista, propositivo e resolutivo. 

II. atenção à saúde: os profissionais, dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos a 

desenvolver ações de promoção, prevenção, proteção, recuperação, reabilitação e paliação 

da saúde individual e coletiva. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja 

realizada de forma integrada e contínua com as diversas instâncias do sistema de saúde. 

Deve ser capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar 

soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar suas ações dentro dos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 

responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a 

resolução do problema de saúde individual e coletiva; 

II. tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na capacidade 

de tomar decisões visando ao uso apropriado, efetivo e eficiente,  da força de trabalho, dos 

medicamentos, dos equipamentos, dos procedimentos e  práticas. Para este fim, os 

profissionais devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir 

as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas, respeitando as 

peculiaridades culturais e sociais das populações envolvidas;  

III. comunicação: os profissionais devem utilizar de recursos tecnológicos (TIC’s) para ser 

acessíveis e manter o sigilo ético das informações a eles confiadas,interação a distância e 

acesso a bases remotas de dados com outros profissionais de saúde e com os usuários de 

seus serviços.  

IV. liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar 

aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da 
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comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 

tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V. Trabalho em equipe, de modo a desenvolver e constituição de redes, estimulando e 

ampliando a aproximação entre instituições, serviços e outros setores envolvidos na atenção 

integral e promoção da saúde; 

VI. Construção participativa do sistema de saúde, de modo a compreender o papel dos 

cidadãos, gestores, trabalhadores, e instancias do controle social na elaboração da política 

de saúde brasileira; 

VII.Participação social e articulada nos campos de ensino e aprendizagem das redes de atenção 

à saúde, colaborando para promover a integração de ações e serviços de saúde, provendo 

atenção contínua, integral, de qualidade, boa prática clínica e responsável, incrementando 

o sistema de acesso, com equidade, efetividade e eficiência, pautando-se em princípios 

humanísticos, éticos, sanitários e da economia da saúde. 

 

A formação do médico tem por objetivo, fazer o egresso se corresponsabilizar pela 

própria formação inicial, continuada e em serviço, autonomia intelectual e responsabilidade 

social. Se comprometendo com a formação das futuras gerações de profissionais de saúde, e 

estímular à mobilidade acadêmica e profissional, nas seguintes competências e habilidades: 

I. promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação 

social; 

II. comunicar-se adequadamente com colegas de trabalho, pacientes,  familiares e 

população em sua área de atuação;   

III. informar e colaborar para a educação em saúde de seus pacientes, familiares e 

comunidade  enfatizando promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de 

agravos, usando técnicas apropriadas de comunicação; 

IV. realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção da história clínica, 

bem como dominar a arte e a técnica do exame físico; 

V. dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicosocioambiental 

subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na 

identificação da natureza dos problemas da prática médica e na sua resolução; 

VI. ter capacidade de atuar nos diversos níveis da atenção à saúde, priorizando os níveis 

primário e secundário, reconhecendo e encaminhando de modo pertinente os casos de 

maior complexidade; 
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VII. diagnosticar e tratar corretamente  os principais agravos que acometem o ser humano 

em todas as fases do ciclo biológico, priorizando os de alta prevalência e os de maior  

potencial mórbido, bem como a efetividade da ação médica; 

VIII. reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, pacientes portadores de 

problemas que fujam ao alcance da sua formação geral; 

IX. otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em todos seus 

aspectos; 

X. exercer a Medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base em 

evidências científicas; 

XI. utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados cientificamente, 

contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e 

terceiro níveis de atenção; 

XII. reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência 

entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema; 

XIII. realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o atendimento 

ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as fases 

do ciclo biológico; 

XIV. conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de 

artigos técnicos-científicos e a participação na produção de conhecimentos; 

XV. lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de saúde; 

XVI. atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios técnicos e éticos de 

referência e contra-referência; 

XVII. cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como 

médico; 

XVIII. considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, levando em conta as reais 

necessidades da população; 

XIX. ser consciente do papel social do médico e apresentar disposição para atuar em 

atividades de política e de planejamento em saúde, bem como participar das instâncias 

deliberativas do sistema de saúde; 

XX. ter capacidade de compreender, reconhecer e valorizar o papel de todos os membros de 

uma equipe de saúde, atuando multidisciplinar e multiprofissionalmente, 

compartilhando experiências a partir de princípios éticos; 
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XXI. manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde. 

XXII. ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, a 

partir da mediação dos professores e profissionais do Sistema Único de Saúde. Desta 

forma, os profissionais de saúde devem aprender a aprender, ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento das futuras gerações de profissionais. 

Estimular a curiosidade e formular questões para a busca de respostas cientificamente 

consolidadas. 

XXIII. contribuir na aprendizagem, pesquisa e trabalho, por meio da participação em programas 

de mobilidade acadêmica e formação de redes estudantis, viabilizando a identificação 

de novos desafios da área, estabelecendo compromissos de corresponsabilidade com o 

cuidado com a vida das pessoas, famílias, grupos e comunidades, especialmente nas 

situações de emergência em saúde pública, nos âmbitos nacional e internacional. 

XXIV. dominar a língua estrangeira, de preferência língua franca, para manter-se atualizado 

com os avanços da Medicina conquistados no país e fora dele, bem como para interagir 

com outras equipes de profissionais da saúde em outras partes do mundo e divulgar as 

conquistas científicas alcançadas no Brasil. 

XXV. comprometer-se com seu processo de formação, envolvendo-se ensino, pesquisa e 

extensão e observando o dinamismo das mudanças sociais e científicas que afetam o 

cuidado e a formação dos profissionais de saúde. 

 

Com base nestas competências, a formação do médico deverá contemplar as diretrizes 

do sistema de saúde vigente no país, a atenção integral à saúde num sistema universalizado, 

descentralizado, regionalizado e hierarquizado de referência e contra- referência e o trabalho 

em equipe, buscando a equidade da atenção à população. 

 

5.2 Política Institucional de Acompanhamento do Egresso 

 

A Univás possui egressos atuando nas mais diversas esferas sociais e, por isso, entende 

que a relação com seus ex-alunos precisa ser estimulada constantemente, por meio de 

acompanhamento, bem como com o oferecimento de oportunidades de formação continuada. 

Este acompanhamento permite avaliar os resultados do desempenho da Univás no processo de 

formação e na transformação social.  

A Univás entende que é imprescindível manter um adequado relacionamento com seus 

egressos, por meio de redes sociais e interatividade virtual, além da aplicação de questionários, 
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com coleta de informações sobre satisfação com os serviços que lhe foram proporcionados, 

empregabilidade e desenvoltura frente às exigências do mercado de trabalho. Além disto, 

entende que é importante manter um sistema integrado de avaliação que abranja todas as 

dimensões de avaliação do Sinaes. Acima de tudo, considera o egresso como sujeito  

fundamental no processo de construção da Univás. 

Nesse sentido, mantem uma página específica em sua home page destinada ao 

cadastramento e acompanhamento de seus ex-alunos, desenvolvida em plataforma própria que 

possibilita além do controle do cadastro, a interação com o envio de e-mails, postagens de 

depoimentos, histórias de vida, oportunidades de emprego e de cursos complementares em nível 

de especialização e aperfeiçoamento nas mais diversas áreas de formação da Univás, além de 

links para publicações de interesse, galeria de fotos, histórico dos cursos e incubadora de 

empresas INCEVS, que incentiva junto a alunos e egressos a criação de novos negócios. 

 

6 CORPO DOCENTE 

 

6.1 Coordenador do Curso 

 

 A coordenação do curso de medicina da UNIVÁS está sob a responsabilidade da Profa. 

Ms. Marta Garroni Magalhães desde 30 de maio de 2018, nomeada pelo diretor da Unidade 

Central, Prof. Dr. Félix Carlos O. Bazzano. 

Apresenta período de dedicação integral, preside o colegiado do curso e coordena o 

núcleo docente estruturante. 

Tem como atribuições: planejar, coordenar e acompanhar a execução das atividades 

pedagógicas do curso juntamente com a diretoria acadêmica; zelar e supervisionar a aplicação 

do PPC e dar diretrizes curriculares do curso de medicina; realizar reuniões sistemáticas junto 

ao corpo docente; realizar o acompanhamento pedagógico dos discentes; incentivar o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, coordenar a elaboração de processos de 

renovação de reconhecimento do curso. 

O desenvolvimento do coordenador do curso é avaliado por professores/alunos e 

colaboradores por meio do questionário pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) 

semestralmente. 

 

6.2 Núcleo Docente Estruturante – NDE 
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O Núcleo Docente Estruturante - NDE é constituído por um mínimo de 5 (cinco) 

professores pertencentes ao corpo docente do curso, em regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral, e do total, 60%, no mínimo com titulação 

acadêmica obtida em programa de graduação stricto sensu. 

A escolha dos membros do NDE deve recair em professores que exerçam liderança  

acadêmica percebida na produção de conhecimentos da área, no desenvolvimento do ensino, e 

em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição e que atuem sobre o 

desenvolvimento do curso. 

O NDE tem atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico de Curso. 

Os docentes do NDE são indicados pela coordenação do curso, aprovados pela Diretoria 

das Unidades Acadêmicas, homologados pela Pró-Reitoria de Graduação e nomeados pelo 

Reitor. 

O NDE mantem parte de seus membros desde o último ato regulatório. 

A portaria de nomeação da composição do Núcleo Docente Estruturante do curso pode 

ser consultada nos apêndices (APÊNDICE A) deste Projeto. 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Antonio Carlos Aguiar Brandão Doutor Integral 

Félix Carlos Ocáriz Bazzano Doutor Integral 

Luiz Carlos de Meneses Mestre Integral 

Lyliana Coutinho Resende Barbosa Doutora Integral 

Marta Garroni Magalhães Mestre Integral 

Paulo Henrique Ferreira Brandão Mestre Integral 

Rosângela Lucinda Rocha Monteiro Mestre Parcial 

Silvânia de Cássia Vieira Archangelo Doutora Parcial 

Virgínio Cândido Tosta de Souza Doutor Parcial 

Vitor Ângelo Carlucio Galhardo Mestre Parcial 

 

6.3 Corpo Docente 

O corpo docente possui experiência profissional no mundo do trabalho, o que permite 

apresentar exemplos contextualizados à prática profissional e promove a aplicação da 

interdisciplinaridade (práticas integradoras) adequadas ao exercício da medicina.  
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Quadro 2 – Corpo docente 

 

PROFESSOR TITULAÇÃO 
TEMPO DE 

DEDICAÇÃO 

ATUAÇÃO 

NO CURSO  

ADRIANA DOS ANJOS MENDONÇA  D I PRESENCIAL 

ALEXANDRE CIAPPINA HUEB D H PRESENCIAL 

ANA BEATRIZ ALKMIM TEIXEIRA LOYOLA D I PRESENCIAL 

ANA CLAUDIA NEVES GONÇALVES M H PRESENCIAL 

ANA CLÁUDIA RAPOSO BRAGA M H PRESENCIAL 

ANA CLÁUDIA SWERTS DE OLIVEIRA M P PRESENCIAL 

ANDRÉ MARCEL FONSECA M H PRESENCIAL 

ANÍSIO EUSTÁQUIO DOS ANJOS SILVA E H PRESENCIAL 

ANTONIO CARLOS AGUIAR BRANDÃO D I PRESENCIAL 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA E H PRESENCIAL 

ANTONIO EUDIMILSON VIEIRA M H PRESENCIAL 

ANTONIO HOMERO ROCHA DE TOLEDO E I PRESENCIAL 

ANTONIO LUIZ CARONE M H PRESENCIAL 

ANTONIO MARCOS COLDIBELLI FRANCISCO D I PRESENCIAL 

ANTONIO MAURO VIEIRA D P PRESENCIAL 

AUGUSTO CASTELLI VON ATZINGEN D I PRESENCIAL 

BEATRIZ BERTOLACCINI MARTINEZ D I PRESENCIAL 

BENEDITO FABIANO DOS REIS D P PRESENCIAL 

BRENO CÉSAR DINIZ PONTES M I PRESENCIAL 

BRUNO ALEXANDRE NAPOLEÃO E H PRESENCIAL 

CARINE CARVALHO VAZ DE LIMA MORAIS E H PRESENCIAL 

CARLOS DE BARROS LARAIA M I PRESENCIAL 

CARLOS HENRIQUE VIANNA DE ANDRADE D I PRESENCIAL 

CARLOS ROBERTO AMORIM M H PRESENCIAL 

DANIELA DOS SANTOS ZICA E H PRESENCIAL 

DANIELA FRANCESCATO VEIGA D I PRESENCIAL 

DEMÉTRIUS TIERNO MARTINS D H PRESENCIAL 

DÊNIA AMÉLIA NOVATO CASTELLI VON 

ATZINGEN 
D I PRESENCIAL 

DIONÍSIO AILTON PEREIRA D H PRESENCIAL 

EDIENE DOS SANTOS E H PRESENCIAL 

EDSON NOGUEIRA ALVES RODRIGUES M H PRESENCIAL 

EDUARDO ALVES RODRIGUES D I PRESENCIAL 

ELAINE CLEMENTE ORLANDO G H PRESENCIAL 

ELIAS KALLAS D P PRESENCIAL 

ELISIO MEIRELLES DE MIRANDA E P PRESENCIAL 

ELIÚDE DA ROSA COSTA MANSO M H PRESENCIAL 

ELLEN ROCHA PENNA E H PRESENCIAL 

EUGÊNIO FERNANDES DE MAGALHÃES M P PRESENCIAL 

FABIAN DE SOUZA CAMARGO E H PRESENCIAL 
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FABIANA BERALDO FERREIRA E H PRESENCIAL 

FABIOLA CUNHA BERNARDES E REZENDE M P PRESENCIAL 

FABIOLA SOARES MOREIRA CAMPOS M H PRESENCIAL 

FABRÍCIO REIS DA SILVA M H PRESENCIAL 

FABRÍZIA SERRA PEREIRA GUERRIERI E H PRESENCIAL 

FÉLIX CARLOS OCÁRIZ BAZZANO D I PRESENCIAL 

FERNANDO HENRIQUE DE FARIA E H PRESENCIAL 

FIORITA GONZALES LOPES MUNDIM D I PRESENCIAL 

FLÁVIO ANTONIO DE MELO M H PRESENCIAL 

FREDERICO PALUMBO ARAUJO E H PRESENCIAL 

GABRIELLE SORMANTI SCHINAIDER M H PRESENCIAL 

GERALDO CUNHA FILHO E P PRESENCIAL 

GERSON PIMENTA E H PRESENCIAL 

IBRAHIM ELIAS KALLAS D H PRESENCIAL 

ILANA VAULA WERNECK E H PRESENCIAL 

IVANILDO ARCHANGELO JUNIOR E H PRESENCIAL 

JACINTO FLORIANO BARBOSA E H PRESENCIAL 

JANINE VALÉRIA SILVA TENÓRIO FARIA M H PRESENCIAL 

JAQUELINE JOICE MUNIZ D I PRESENCIAL 

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA E H PRESENCIAL 

JOELMA PEREIRA DE FARIA NOGUEIRA D I PRESENCIAL 

JORGE LUIZ DE CARVALHO MELLO E H PRESENCIAL 

JOSÉ RENATO DE MELO D H PRESENCIAL 

JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA M H PRESENCIAL 

JULIANA MARIA MARQUES MEGALE MOTTA E 

SILVA 
E H PRESENCIAL 

JULIANA SANTANA CAVALLARI D I PRESENCIAL 

KALIL YUNES NADUR E H PRESENCIAL 

LAURO DOS SANTOS E P PRESENCIAL 

LETÍCIA MARIA SOARES M P PRESENCIAL 

LUCAS FRANCO PACHECO E H PRESENCIAL 

LUCIANA TIBÚRCIO E H PRESENCIAL 

LUCIANO FELICIONI JARDIM  E H PRESENCIAL 

LUIZ CARLOS DE MENESES M I PRESENCIAL 

LUIZ ROBERTO MARTINS ROCHA D I PRESENCIAL 

LUIZA KATIA ANDRADE CASTELLO BRANCO D I PRESENCIAL 

LYLIANA COUTINHO RESENDE BARBOSA D I PRESENCIAL 

LYVI MAIRA SILVEIRA E H PRESENCIAL 

MANOEL FRANCISCO DE PAIVA E H PRESENCIAL 

MARCOS MESQUITA FILHO D I PRESENCIAL 

MARIA LUIZA RENNÓ MOREIRA BALDASSARIS E H PRESENCIAL 

MÁRIO BENEDITO COSTA MAGALHÃES M H PRESENCIAL 

MÁRIO SERGIO VIANA XAVIER D H PRESENCIAL 

MARTA GARRONI MAGALHÃES M I PRESENCIAL 

MARUSKA D'APARECIDA SANTOS D H PRESENCIAL 
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MAURETTE DOS REIS VIEIRA FERNANDES D H PRESENCIAL 

MAURILIO PACHECO NETO M P PRESENCIAL 

MICHELLE P SILVEIRA DE SOUZA E H PRESENCIAL 

MIGUEL AUGUSTO C PORTOCARRERO M H PRESENCIAL 

MÍRIAM DE FÁTIMA BRASIL ENGELMAN D I PRESENCIAL 

MÔNICA ASSIS ROSA E H PRESENCIAL 

PATRICIA DE CAMPOS LOPES M H PRESENCIAL 

PAULO EDUARDO RIBI OPPERMAN M H PRESENCIAL 

PAULO HENRIQUE FERREIRA BRANDÃO M I PRESENCIAL 

PRISCILA PACHECO LESSA E H PRESENCIAL 

RAFAEL SANTOS SOUZA E H PRESENCIAL 

RAQUEL CSERMAK M H PRESENCIAL 

RENAN VINICIUS PINHEIRO  E H PRESENCIAL 

RICARDO ALKMIM TEIXEIRA D P PRESENCIAL 

ROBERTA JUNQUEIRA DE LIMA E H PRESENCIAL 

ROGÉRIO MENDES GRANDE M I PRESENCIAL 

ROSA MARIA DO NASCIMENTO  M I PRESENCIAL 

ROSÂNGELA LUCINDA ROCHA MONTEIRO M P PRESENCIAL 

SALETE MAURICIA MARIOSA M H PRESENCIAL 

SANDRA MARIA GARCIA DE AQUINO G P PRESENCIAL 

SEBASTIÃO JUPIAÇARA GUIMARÃES E P PRESENCIAL 

SILVANIA DE CASSIA VIEIRA ARCHANGELO D P PRESENCIAL 

SILVIA MARA TASSO M H PRESENCIAL 

TATIANA LOIOLA M H PRESENCIAL 

TATIANA TELLES E KOELLER M H PRESENCIAL 

TAYLOR BRANDÃO SCHNAIDER D I PRESENCIAL 

UBIRACI BRASIL TEIXEIRA E H PRESENCIAL 

VIRGÍNIO CÂNDIDO TOSTA DE SOUZA D P PRESENCIAL 

VITOR ANGELO CARLUCIO GALHARDO M P PRESENCIAL 

VITOR HUGO MORERIRA MARQUES E H PRESENCIAL 

VOLNEY MARQUES PASSOS E H PRESENCIAL 

WAGNER ERNESTO JONAS FRANCO M H PRESENCIAL 

WALTER LUIZ MAGALHÃES FERNANDES E H PRESENCIAL 

WANDER JOSÉ FORTUNATO E H PRESENCIAL 

YARA GRÁCIA LORENA M P PRESENCIAL 

 

6.4 Colegiado 

O colegiado do curso de medicina encontra-se institucionalizado, com reuniões pré-

estabelecidas e periódicas. É composto por docentes de diversos segmentos do curso. 

Consta de reuniões registradas em atas e suas decisões são encaminhadas ao conselho 

universitário (CONSUNI), conselho de ensino pesquisa e extensão (CONSEPE), Diretoria 

acadêmica e pró-reitorias, ou outro órgão de competência.  
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O desempenho do colegiado é avaliado semestralmente por meio de questionário 

elaborado pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) e encaminhado aos docentes. O 

colegiado é composto pelos seguintes docentes: 

Quadro 3 – Nomeação Colegiado 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Antonio Marcos Coldibelli Franciso Doutor Integral 

Augusto Castelli Von Atzingen Doutor Integral 

Demétrius Tierno Martins  Doutor Horista 

Dênia Amélia Novato Von Atzingen Doutor Integral 

Fabian de Souza Camargo  Especialista Horista 

Fabíola Cunha Bernardes e Rezende Mestre Parcial 

Fabíola Soares Moreira Campos Mestre Horista  

Luiz Roberto Martins Rocha Doutor Integral 

Lyliana Coutinho Resende Barbosa Doutor  Integral 

Rafael Santos de Souza  Mestre Horista 

Rosângela Lucinda Rocha Monteiro Mestre Parcial 

Silvia Mara Tasso Mestre Horista 

 

 

 

6.5 Programa de Atualização Docente 

 Com intuito de manter a atualização constante do processo de Formação e 

Desenvolvimento da Docência em Saúde, a Pró-reitoria de Graduação desenvolveu o Programa 

de Atualização Docente (PROAD) com vistas à valorização do trabalho docente na graduação 

e maior envolvimento dos professores com o projeto pedagógico do curso.  

 O PROAD é totalmente oferecido através da Univás Virtual com minicursos e 

dicas sobre a atuação docente, englobando estratégias de ensino ativas, pautadas em práticas 

interdisciplinares de modo a assumirem maior compromisso com a transformação da escola 

médica, a ser integrada à vida cotidiana dos docentes, estudantes, trabalhadores e usuários dos 

serviços de saúde. 

 

 

 



32 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ESTRUTURA CURRICULAR 

7.1 Eixos Temáticos ou Núcleos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS DE FORMAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO 

BÁSICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE 

ESTÁGIO  

SUPERVISIONADO 

Anatomia Clínica  –144h 
Anatomia Humana  – 224h 
Bioética - 32h 
Biologia Celular e Molecular/ 
Embriologia – 96h  
Bioquímica – 176h 
Farmacologia  – 160h  
Fisiologia I – 64h 
Fisiologia II – 224h  
Genética Médica – 64h 

Atividades complementares –240h 
Bases da Técnica Cirúrgica  – 96h  
Clínica Cirúrgica I – 176h 
Clínica Cirúrgica II – 160h  
Clínica Médica I – 112h  
Clínica Médica II – 192h  
Clínica Médica III – 160h  
Clínica Médica IV – 208h 
Imunologia Médica – 64h 
Medicina Legal e Deontologia –64h  

Estágio Eletivo – 250h 
Estágio de Clínica Cirúrgica I–300h  
Estágio de Clínica Cirúrgica II–250h  
Estágio de Clínica Médica I – 300h 
Estágio de Clínica Médica II – 250h  
Estágio de Ginecologia e Obstetrícia 
I – 300h  
Estágio de Ginecologia e Obstetrícia 
II – 250h  
Estágio de Saúde Coletiva e Saúde 
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7.2 Matriz Curricular 

Quadro 4 – Componentes curriculares por semestre 

  Presencial SP   

1
ª 

S
ér

ie
  

Componentes Curriculares T P AVA APS CH 

Anatomia Humana 48 176 - - 224 

Bioética 32 - - - 32 

Biologia Celular e Molecular/Embriologia 64 32 - - 96 

Bioquímica 128 48 - - 176 

Fisiologia I 64 - - - 64 

Histologia 64 64 - - 128 

História da Medicina 32 - - - 32 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 32 - - - 32 

Língua Inglesa I 64 - - - 64 

Metodologia Científica 32 - - - 32 
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Neuroanatomia 32 32 - - 64 

Práticas Integradoras I - 64 - - 64 

Procedimentos de Saúde 16 16 - - 32 

Saúde Coletiva I 64 96 - - 160 

Subtotal  1200 

 

  Presencial SP   

2
ª 

S
ér

ie
  

Componentes Curriculares T P AVA APS CH 

Bases da Técnica Cirúrgica 48 48 - - 96 

Fisiologia II 192 32 - - 224 

Genética Médica 48 16 - - 64 

Imunologia Básica 48 16 - - 64 

Língua Inglesa II 64 - - - 64 

Microbiologia 48 48 - - 96 

Parasitologia 48 48 - - 96 

Patologia I 96 64 - - 160 

Práticas Integradoras II - 64 - - 64 

Psicologia Médica 48 - - - 48 

Saúde Coletiva II 64 160 - - 224 

Semiologia I 16 48 - - 64 

Subtotal  1264 

 

 

 

  

 

 

 

Presencial SP   

3
ª 

S
ér

ie
  

Componentes Curriculares T P AVA APS CH 

Anatomia Clínica  80 64 - - 144 

Imunologia Médica 48 16 - - 64 

Farmacologia 128 32 - - 160 

Medicina Legal e Deontologia 64 - - - 64 

Patologia II 80 - - - 80 

Práticas Integradoras III - 64 - - 64 

Saúde Coletiva III 80 144 - - 224 

Semiologia II 192 160 - - 352 

Subtotal  1152 

 

  

 

 

 

Presencial SP   

Componentes Curriculares T P AVA APS CH 
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4
ª 

S
ér

ie
  

Clínica Cirúrgica I 32 144 - - 176 

Clínica Cirúrgica II 16 144 - - 160 

Clínica Médica I 16 96 - - 112 

Clínica Médica II 32 160 - - 192 

Clínica Médica III 32 128 - - 160 

Clínica Médica IV 48 160 - - 208 

Práticas Integradoras IV - 64 - - 64 

Saúde Coletiva IV 48 48 - - 96 

Saúde da Criança e do Adolescente  32 96 - - 128 

Saúde da Mulher 32 112 - - 144 

Subtotal  1440 

 

  

 

 

 

Presencial SP   

5
ª 

S
ér

ie
  

Componentes Curriculares T P AVA APS CH 

Estágio de Clínica Cirúrgica I - - - - 300 

Estágio de Clínica Médica I - - - - 300 

Estágio de Ginecologia e Obstetrícia I - - - - 300 

Estágio de Saúde Coletiva e Mental. Atenção 

Básica I 
- - - - 300 

Estágio de Pediatria I - - - - 300 

Subtotal  1500 

 

 

 

 

  

 

 

 

Presencial SP   

6
ª 

S
ér

ie
  

Componentes Curriculares T P AVA APS CH 

Estágio de Clínica Cirúrgica II - - - - 250 

Estágio Eletivo - - - - 250 

Estágio de Clínica Médica II - - - - 250 

Estágio de Ginecologia e Obstetrícia II - - - - 250 

Estágio de Saúde Coletiva e Mental. Atenção 

Básica II 
- - - - 250 

Estágio de Pediatria II - - - - 250 

Subtotal  1500 

 

Legenda: 

T: Carga Horária Teórica  

P: Carga Horária Prática  
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SP: Semipresencial 

AVA: Ambiente Virtual de Aprendizagem 

APS: Atividade Prática Supervisionada  

CH: Carga Horária Total 

 

7.3 Indicadores Fixos 

 

Estrutura Curricular 

Descrição Horas Observação 

Componentes Curriculares 5.056 6.067 aulas de 50 minutos. 

Estágio Supervisionado 3.000 --- 

Atividades Complementares 240 --- 

TOTAL GERAL 8.296 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Representação Gráfica do Perfil de Formação 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 5ª série 6ª série 

Anatomia Humana 
Bases da Tecnica 

Cirúrgica 
Anatomia Clínica Clínica Cirúrgica I 

Estágio de Clínica 

Cirúrgica I 

Estágio de Clínica 

Cirúrgica II 

Bioética Fisiologia II Farmacologia Clínica Cirúrgica II 
Estágio de Clínica 

Médica I 

Estágio de Clínica 

Médica II 

Biologia Cel. e 

Molecular/Embr. 
Genética Médica 

Imunologia 

Médica 
Clínica Médica I 

Estágio de 

Ginecologia e 

Obstetrícia I 

Estágio Eletivo 

Bioquímica Imunologia Básica 
Medicina Legal e 

Deontologia 
Clínica Médica II 

Estágio de 

Pediatria I 

Estágio de 

Ginecologia e 

Obstetrícia II 
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Fisiologia I Língua Inglesa II Patologia II Clínica Médica III 

Estágio de Saúde 

Coletiva e Saúde 

Mental. Atenção 

Básica I 

Estágio de Pediatria 

II 

Histologia Microbiologia 
Práticas 

Integradoras III 
Clínica Médica IV  

Estágio de Saúde 

Coletiva e Saúde 

Mental. Atenção 

Básica II 

História da 

Medicina 
Patologia I Saúde Coletiva III Saúde Coletiva IV   

LIBRAS Parasitologia Semiologia II 
Saúde da Criança e 

do Adolescente 
  

Língua Inglesa I Psicologia Médica  Saúde da Mulher   

Metodologia 

Científica 

Práticas 

Integradoras II 
 

Práticas Integradoras 

IV 
  

Neuroanatomia Saúde Coletiva II     

Práticas 

Integradoras I 
Semiologia I     

Procedimentos em 

Saúde 
     

Saúde Coletiva I      

 

34%

30% 36%

Eixos Temáticos de Formação

Fundamentaçao Básica

Fundamentação Profissionalizante

Estágio Supervisionado
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7.5 Componentes Curriculares 

 

1ª Série  

 

Componente curricular: Anatomia Humana 

 

Carga Horária: 224 

 

Ementa:  

Estudo da morfologia macroscópica e topográfica dos diversos sistemas do corpo humano: 

Osteologia- Junturas - Miologia- Sistema Nervoso- Membros Inferiores e superiores-  Cabeça 

e Pescoço- Tórax- Abdome e Pelve. 

 

Conteúdo:  

Artrologia 

Sistema Muscular 

Sistema Nervoso 

Irrigação e drenagem venosa de membros inferiores 

Região glútea e coxa  

Perna e pé 

Articulação do quadril, joelho e tornozelo 

Irrigação, drenagem sanguínea e linfática de m. superior 

Plexo braquial 

Junturas do ombro e cotovelo 

Mão 

Lesões de plexo braquial: troncos, fascículos e nervos terminais; Obstrução arterial e venosa de 

membro superior e lesões de ombro 

Irrigação e drenagem venosa e linfática da cabeça e  pescoço 

Irrigação, drenagem venosa e linfática da cabeça e  pescoço 

Músculos supra e infrahiódeos 

Nariz e seios paranasais 

Laringe e traquéia 

Nervos do pescoço e face 
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Tireóide e paratireoides 

Drenagem linfática da cabeça e pescoço, traqueostomia, Punção venosa de Jugular e subclávia 

e lesões do plexo braquial 

Parede do tórax e mm. da respiração 

Pulmões e brônquios 

Mediastino  

Mamas 

Trauma torácico; drenagem e punção de tórax 9indicações e técnica); pericardiocentese 

(indicações e técnica) e drenagem linfática da mama 

Parede abdominal e peritônio 

Região inguinal 

Anatomia da parede abdominal; hérnias da região inguinal, hérnias da parede abdominal e 

peritonites  

Estômago e duodeno  

Fígado , vesícula biliar e pâncreas 

Rim, ureter e bexiga 

Intestino delgado e Intestino grosso 

Trauma de abdome: vísceras ocas e maciças; colostomias e hipertensão portal 

Sistema Genital masculino 

Sistema genital feminino 

Pelve e períneo 

Reto e canal anal 

Trauma de pelve, doenças sexualmente transmissíveis, diâmetros da pelve; hemorroidas, 

fístulas e fissuras. 

 

Bibliografia Básica: 

Dangelo,J. G. ; Fattini, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2011.  

Putz, R.; Pabst, R (Eds). Sobotta atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 2v  

Sociedade Brasileira de Anatomia. Terminologia Anatômica. São Paulo: Manole, 2001. 2v.  

 

Bibliografia Complementar: 

Dangelo, J.G.; Fattini, C.A. Anatomia humana básica. São Paulo : Atheneu, 2008.  
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Moore, K. L.;Dalley, A.F. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  

Netter, F.H. Atlas de anatomia humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

Tortora, G.J.; Grabowski, S.R. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 6.ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2008.  

Tortora, G.J.; Derrickson, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 12.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 

 

Componente curricular: Bioética 

 

Carga Horária: 32 

 

Ementa:  

Conhecimento, pesquisa e interpretação dos valores morais que determinam a formação da 

conduta humana, com ênfase nas ciências biológicas e, em especial na Medicina. Discussão da 

relação da Medicina com a defesa da dignidade humana e com a preservação do meio ambiente.  

 

Conteúdo: 

Introdução ao estudo da Bioética. Conceitos 

Conceitos de ética e moral 

Bioética – Conceito e História  

Princípios da Bioética 

Bioética e Meio Ambiente 

Conselhos Federal e Regionais de Medicina 

Processo Ético Profissional 

Fundamentos do Código de Ética Médica 

Direitos do Médico 

Responsabilidade Médica 

Responsabilidade Médica Bioética e Direitos Humanos 

Segredo Médico   

 

Bibliografia Básica: 

Dantas, E.; Coltri, M. Comentários ao código de ética médica. Rio de Janeiro: GZ, 2010.  

Gracia, D. Pensar a bioética: metas e desafios. São Paulo: Loyola, 2010.  
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Pessini,L; Barchifontaine, C. P. Problemas atuais de bioética. 9. ed. São Paulo: Loyola,  2010.   

 

Bibliografia Complementar: 

Salles, A.A. (Org.). Bioética: a ética da vida sob múltiplos olhares. Belo Horizonte: Mazza, 

2009.  

Sgreccia, E. Manual de bioética: fundamentos da ética biomédica. 3. ed. São Paulo: Loyola, 

2009. v 1.  

Silva, J. V. S. (Org.). Bioética: meio ambiente saúde e pesquisa. São Paulo: Iàtria, 2013.   

Salles, A.A. (org.). Bioética: velhas barreiras, novas fronteiras. Belo Horizonte: Mazza, 2011. 

Garrafa V. et.al. Bioéticas, poderes e injustiças: 10 anos depois. Brasília: CFM, 2012.  

Periódicos 

Bioethikos – Centro Universitário São Camilo - SP  

Informativos: Medicina CFM. Informativo do CRMMG. 

 

Componente curricular: Biologia Celular e Molecular/Embriologia 

 

Carga Horária: 96 

 

 

 

Ementa:  

Bases moleculares da constituição celular, membrana plasmática, digestão celular, interação 

célula-matriz extracelular, citoesqueleto e comunicações intercelulares. Principais 

características do núcleo celular durante a interfase e divisão celular, além dos princípios 

básicos da duplicação do DNA, transcrição do RNA e tradução (síntese protéica). 

Desenvolvimento embrionário geral e da embriologia dos principais sistemas e aparelhos. 

 

Conteúdo: 

Membrana Plasmática I: estrutura e funções 

Fagocitose 

Pinocitose 

Membrana Plasmática II: Comunicações Intercelulares 

Citoplasma I: REL, RER e CG 

Citoplasma II: Citoesqueleto 
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Matriz Extracelular 

Ciclo celular I: Intérfase, DNA e RNA 

Ciclo celular II: Núcleo interfásico 

Ciclo celular III: Duplicação do DNA 

Ciclo celular IV: Transcrição e regulação da transcrição 

Ciclo celular V: Tradução 

Mitose e Meiose 

Células Tronco 

Técnicas de obtenção de células tronco 

Célula Cancerosa 

Vírus e suas relações com as células 

Gametogênese masculina  

Gametogênese feminina 

Da fertilização à implantação 

Gastrulação e Neurulação  

Placenta  

Embriologia do Sistema Nervoso 

Embriologia do Sistema Cardiovascular 

Embriologia do Sistema Respiratório 

Embriologia do Sistema Digestivo 

Embriologia do Sistema Urogenital 

Embriologia dos Sistemas Muscular e Esquelético 

Fatores que influenciam o desenvolvimento embrionário  

 

Bibliografia Básica: 

Alberts, B. et al. Biologia molecular da célula. 5.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010.  

Junqueira, L.C.U.; Carneiro, J. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012.  

Nussbaum, R.L.; McInnes, R.R.; Willard, H.F. Thompson & Thompson genética médica. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

 

Bibliografia Complementar: 

Carvalho, H.F.; Recco-Pimentel. A célula 2001. Barueri : Manole, 2001.  
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Griffiths, A.J. et al. Iniciação à genética. 9.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011.  

Moore, K.L.; Persaud, T.U.N. Embriologia clínica.  8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

Sadler, T.W. Langman embriologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

Zaha, A; Ferreira, H. B.; Passaglia, L.M. (Orgs.). Biologia molecular básica. 5.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2014 

 

Componente curricular: Bioquímica 

 

Carga Horária: 176 

 

Ementa:  

Princípios de Bioquímica. Estrutura de carboidratos, lipídios, aminoácidos e nucleotídeos. 

Enzimas. Metabolismo de carboidratos, lipídios, aminoácidos e nucleotídeos. Vitaminas e 

Minerais. Proteínas ligantes de oxigênio. Integração do metabolismo. Replicação do DNA. 

Processamento do RNA. Síntese de Proteínas. Tecnologia do DNA recombinante. Tópicos 

atuais em Bioquímica.   

 

 

 

Conteúdo: 

Nomenclatura, estrutura e efeitos fisiológicos dos peptídios. Características gerais e funções 

biológicas das proteínas 

Estrutura das proteínas. 

Hemoglobina 

Enzimas  

Estrutura de carboidratos 

Metabolismo de carboidratos: via glicolítica e fermentações  

Degradação de lactose, sacarose e amido. Intolerância à lactose e frutose  

Oxidação aeróbica da glicose: Ciclo de Krebs e cadeia respiratória 

Via das Pentoses 

Metabolismo do glicogênio  

Neoglicogênese 

Estrutura de lipídeos 

Absorção intestinal de lipídeos, lipólise e oxidação de ácidos graxos 
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Cetogênese: síntese e utilização de corpos cetônicos 

Lipogênese: síntese de ácidos graxos e triglicérides 

Síntese de colesterol e transporte de lipídeos 

Digestão de proteínas e degradação de aminoácidos 

Ciclo da uréia 

Erros no metabolismo de aminoácidos 

Degradação de bases nitrogenadas e produção de ácido úrico 

Regulação hormonal do metabolismo 

Integração do metabolismo no período absortivo e pós absortivo 

Integração do metabolismo no jejum e no diabetes 

Obesidade e síndrome metabólica  

 

Bibliografia básica: 

Nelson, D. L.; Cox, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2011.  

Stryer, L.; Berg, J.M.; Tymoczko, J.L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008.  

Marzzoco, A.; Torres, B. B. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011.  

Bibliografia Complementar: 

Devlin, T. M. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. 6. ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2007.  

Voet, D. ; Voet, J. G. Fundamentos de bioquímica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

Murray, R. K. Harper: bioquímica. 8. ed.São Paulo:Atheneu , 1998.  

Nelson, D.L.; Cox, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 

2006. 

STRYER, L. Bioquímica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.  

 

Componente curricular: Fisiologia I 

 

Carga Horária: 64 

 

Ementa: 
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Aspectos fisiológicos e biofísicos de transporte; atividade elétrica de membranas e da contração 

muscular; aspectos fisiológicos da formação do sangue, da coagulação sanguínea e dos 

distúrbios ácido básico. 

 

Conteúdo: 

Apresentação do programa do Curso de Fisiologia Médica e Introdução ao estudo da Fisiologia 

Fisiologia de membranas biológicas: Estrutura básica:- poros, íons de difusão facilitada, 

receptores e operadores  e tipos de transportes pelas membranas 

Fisiologia de membranas biológicas: Estrutura básica:- poros, íons de difusão facilitada, 

receptores e operadores  e tipos de transportes pelas membranas 

Fisiologia de membranas biológicas: transporte passivo – difusão simples e facilitada 

Fisiologia de membranas biológicas: transporte ativo primário – bomba de Na-KATPase, Ca-

ATPase e protônica 

Fisiologia de membranas biológicas: transporte ativo secundário simporte e antiporte 

Osmose e pressão osmótica 

Fenômenos elétricos nas células: Potencial de equílibrio, Equilíbrio de Donnam, bomba de 

sódio e potássio 

Fenômenos elétricos nas células: Propriedades elétricas de membranas e células, Geração e 

propagação dos potenciais de ação e registros elétricos 

Fisiologia da sinapse  

Fisiologia da contração muscular esquelética 

Fisiologia da contração muscular cardíaca 

Fisiologia da contração muscular lisa 

Fisiologia da audição: Anatomia do aparelho vestibular ,Anatomia do aparelho vestibular e 

conceito de ondulatória, conceito de audimetria e aplicação pratica da audimetria 

Fisiologia da coagulação 

 

Bibliografia Básica: 

Guyton, A. C. Fisiologia humana e mecanismos das doenças.  6. ed.  Rio de Janeiro : 

Guanabara  Koogan, 2008.  

Hall, J. E.; Guyton, A. C. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne & Levy fisiologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
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Bibliografia Complementar: 

Aires, M.M. Fisiologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

Singi, G. Fisiologia dinâmica. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2007.  

Okumo, E.; Caldas, I. L. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: 

Harper&Row do Brasil,1986.  

Tortora, G. J. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara  Koogan, 

2012. 

Barrett, K.E. et al. Fisiologia médica de Ganong. 24.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

Componente Curricular: Histologia 

 

Carga Horária: 128 

 

Ementa:  

Aspectos morfofuncionais dos tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano. 

 

Conteúdo: 

Tecido epitelial I - Epitélio de revestimento.  

Tecido epitelial II - Epitélio glandular.  

Tecido conjuntivo I - Fibras e células.  

Tecido conjuntivo II – Classificação e variedades.  

Tecido adiposo  

Tecido cartilaginoso 

Tecido ósseo I  

Tecido ósseo II – Ossificação  

Tecido muscular I - Músculo estriado esquelético.  

Tecido muscular II - Músculo cardíaco e liso.  

Tecido neural I – SNC. 

 Tecido neural II – SNP e Meninges.  

Sistema circulatório.  

Células do sangue  

Hematopoese. 

Sistema linfoide.  

Sistema digestivo I - Estrutura geral, estômago.  
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Sistema digestivo II –Intestinos.  

Glândulas anexas do tubo digestivo.  

Sistema respiratório.  

Sistema urinário - Rins  

Sistema urinário - Bexiga e vias urinárias.  

Sistema endócrino.  

Sistema reprodutor masculino.  

Sistema reprodutor feminino I – Ovário 

Sistema reprodutor feminino II- Útero e Mama.  

Sistema tegumentar 

 

Bibliografia básica: 

Glerean, A. Fundamentos de histologia para estudantes da saúde. São Paulo : Santos , 2013. 

Junqueira, L. G.; Carneiro, J.  Histologia básica. 12. ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 

2012.  

Ross, M. H.; Wajciech, P. Histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

 

Bibliografia complementar: 

Carvalho, G. Atlas de citologia: malignidade e pré-malignidade. Rio de Janeiro: Revinter, 

2004.  

Di Fiori, M. S. H. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.  

Telser, A.G.; Young, J.K.; Daldwin, K.M. Histologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

Welsch, U. (Ed.). Sobotta atlas de histologia. 6.ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2003.  

 Glerean, A. Manual de histologia: texto e atlas para estudante da área de saúde. São Paulo: 

Atheneu, 2003 

 

Componente Curricular: História da Medicina  

 

Carga horária: 32 

 

Ementa: 

Noções de cosmologia e da origem do universo e da vida. História do desenvolvimento 

do pensamento humano, das ciências e da medicina em particular, desde a pré-história  até 

nossos dias. Noções de Antropologia e da evolução das espécies. A origem do Homo sapiens  
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na África e sua difusão pelos cinco continentes Considerações sobre a unidade do conhecimento 

humano e a Sociobiologia, com a cultura humana atual globalizada, mesclada pela vivência e 

experiência de todas as raças humanas. 

 

Conteúdo: 

Introdução ao curso. Conteúdo, modo de avaliação. O exercício da medicina, seu 

aprendizado, o papel do médico na sociedade. Relação médico-paciente. A profissão médica 

como arte. 

O “Bing Bang”e a formação do universo, das estrelas e das galáxias. A via Láctea e o 

sistema solar, o aparecimento da terra. A idade do Universo, do sistema solar e da Terra. A 

descoberta do Universo pelos  humanos desde o início da História até os dias atuais. A matéria 

bariônica e a e as quatro formas de energia conhecidas.  A expansão acelerada do Universo e a 

matéria e a energia negras.  

O início da vida na terra, a explosão cambriana e a evolução mesozóica.  As destruições 

da vida e modificações da geografia terrestre há 225 milhões e há 55 milhões de anos. O 

aparecimento dos mamíferos e dos primatas. O surgimento dos hominídeos: Ardipitecus 

ramidus,  Australopitecus afarensis  e Homo erectus. O Homo sapiens neandhertalensis e o 

Homo sapiens sapiens. A dimensão da vida humana no universo. As colisões da matéria no 

universo.   

As características principais de desenvolvimento da cultura humana: o andar bípede, 

maior uso das mãos, garganta ampla capaz de produzir uma maior quantidade de sons, o 

domínio do fogo e artefatos de pedra. O assentamento dos humanos  após a  Era do Gelo. O 

povoamento da América com os mongóis pelo Estreito de Bering, os paleoíndios da América. 

Peter Lund e o homem de Lagoa Santa . 

As primeiras civilizações no Crescente fértil e no Punjab.  As primeiras cidades:  Jericó, 

Ur, Çatal-Huyuk, Moenjo Daru e Harapa. A Mesopotâmia: cultura, escrita e Medicina. A 

epopéia de Gilgamés.  Egito Antigo: Arquitetura, cultura, mumificação, vida após a morte e a 

medicina. O Papiro de Ebers e o de Smith. Os médicos Iwit e Imhotep. 

As civilizações minoica e micênica. A Ilíada e a Odisséia de Homero. Os teatrólogos 

gregos. Sófocles e a peça Édipo Rei. O primeiro cientista Tales de Mileto. Outros filósofos: 

Pitágoras, Heráclito e Éfeso e a dialética, Demócrito  e a teoria atômica. Os geniais Sócrates, 

Platão e Aristóteles. Alexandre e a expansão da cultura grega. 

A medicina grega: Os templos de Asclépio e de Higéia. O início da medicina grega, as 

peças votivas, o teplo na ilha de Cós. Hipócrates e os livros de medicina, o código de ética. O 
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cérebro como sede da mente e receptor das sensações. A lógica aristotélica: imagem, idéia, 

juízo, silogismo e o sofisma 

Alexandria. A biblioteca com seus milhares de exemplares. A destruição na época de 

Hipácia no século V dC e perda do maior acervo histórico e cultural da Antiguidade. 

Eratóstenes: geógrafo e matemático, o cálculo da circunferência da Terra. Euclides e a 

Geometria. Arquimedes de Siracusa: o cálculo infinitesimal, a imersão dos corpos no líquido, 

a alavanca. Ptolomeu e a distância do sol e da lua, a carta geográfica e a Terra como o centro 

do Universo.   A medicina de Alexandria, Herófilo e a Anatomia, a descrição das artérias e 

veias. Os alunos de Alexandria: Clàudio Galeno e Lucas. A medicina romana: As mulheres 

médicas, Sorano de Éfeso e a ginecologia,Plínio o Velho, Cornélio Celso e a inflamação. 

Galeno, o médico de Marco Aurélio. 

Idade Média: As invasões bárbaras, o cristianismo, o feudalismo. A expansão do Islã no 

século VI, a invasão do trucos seljúcidas no século XI e as primeiras cruzadas, desencadeadas 

pelo papa Urbano II a pedido do Imperador bizantino Aleixo I. A invasão mongólica e o 

conhecimento da bússola, da pólvora e do papel pelos europeus por intermédio de Marco Polo 

e do neto de Gengis Khan, o imperador Hublai Kahn. A peste que dizimou a Europa no século 

XIV. A precária medicina europeia e a desenvolvida medicina árabe. Os médicos Al Razhes e 

Avicena na Pérsia e em Bagdá e os do Califado de Córdoba: Maimonides que foi médico de 

Saladino em Bagdá, Averroes e a filosofia aristotélica, o cirugião Abulcasis e o médico e 

filósofo Avenzoar. 

O surgimento das Universidades a partir do século XII: Paris, Montpellier, Oxford, 

Cambridge,Bolonha, Pádua, Salamanca e Coimbra. Alberto Magno e Tomá de Aquino em 

Paris. Robert Grosseteste  e Roger Bacon em Oxford. A Escola de Medicina de Saleno, com 

Constantino Africanus e o Bispo Alfano. A anatomia em Bolonha com Mondino de Luzzi. O 

diploma de medicina de Bolonha como édito do imperador Barabarruiva. Os livros dos médicos 

Guy de Chauliac, Henry de Mondeville Pedro de Montagnana. 

Renascimento. Os artistas Michelângelo, Rafael e Leonardo da Vinci. Os 

descobrimentos na América, os pessadores Tomas More e Erasmo de Roterdan. A Reforma 

Protestante de Martinho Lutero e João Calvino. A imprensa de Gutemberg. Camôes eas 

Lusíadas, Machiavel e o Príncipe. Copérnico e o heliocentrismo, Giordano Bruno e a 

Insquisição. Ticho Brhae. A medicina com Leoniceno, Francastoro, Paracelso e Fernel. A 

cirurgia com Ambroise Paré e a anatomia com Andreas Vesalius 

 SÉCULO XVII: O início da ciência. O empirismo inglês com Francis Bacon e John 

Locke e o racionalismo francês de Descartes. Leibniz e o cálculo infinitesimal. Pascal e a 
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calculadora. Fermat e o teorema. A ciência com Galileu. Gilbert e o eletromagnetismo, Torriceli 

e a pressão atmosférica. Newton e a teria graitacional e a difração da luz. Willian Harvey e a 

circulação do sangue. Miguel Servet e a circulação pulmonar . Malpighi e os capilares. O 

microscópio de Lewenhook. Robert Hooke e a célula. Os médicos Thomas Willis e as doenças 

neurológicas. Sydenhan e a Coréia. Ramazzini e as doenças do trabalho e a cinhona introduzida 

na Europa. 

Século XVIII: o Século das Luzes, dos direitos himanos, a Independência dos Estadodos 

Unidos e a Revolução Francesa. Tiradentes no Brasil. A Universidade de Leiden, Boerhave e o 

ensino médioco com os doentes. Hoffman e o tônus muscular, John Pringle e a medicina militar. 

Stephen Hales e a descoberta da pressão arterial. Willian Heberden e a angina do peito. 

Auembrugger e a percussão. Morgagni e a patologia no órgãos, a patologia tissular de Bichat e 

os tecidos. A saúde pública de Guillotin. Os irmãos Hunter em Londres, John o cirurgião dos 

ferimentos de arma de fogo e o anatomista Willian, do atlas do útero grávido. A vavinação 

antivariólica de Genner. Phillipe Pinel e a humanização da psiquiatria. 

Século XIX: Darwin e a evolução. Mendel e a genética, Walter Fleming e os 

cromossomos. Charles Bell e a paralisia facial, Cooper e a cirurgia de hérnia inguinal, Sims e a 

ginecologia, Laennec e o estetoscópio, Magendie e a farmacologia, Claude Bernard e a 

fisiologia experimental. Tvan Pavlov e o reflexo condicionado. Charcot e a histeria. Thomas 

Addison e a suprarrenal, Thomas Hodgkin e o linfoma, Virchow a patologia celular e a tríade 

cda coagulação intravascular. Roentgen e o Rx.  

A anestesia: Horace Wells, Thomas Green Morton, D. John Warren e Charles Jackson 

e seus fins trágicos. O verdadeiro criador da anestesia: Dr. Crawford Long. Simpson e o 

clorofórmioo. John Snow e a anestesia no parto. A infecção: A primeira cirugia abdominal pelo 

Dr. Ephrain McDowell. A descoberta das bactérias por Pateur. Semmelweis e Oliver Hendel e 

a infecção puerperal. Listen e a cirurgia asséptica. Carlos Finlay e a febre amarela. 

 A medicina brasileira até meados do século XX.  A medicina indígena. Os primeiros 

médicos portugueses no século XVIII. A medicina dos barbeiros cirurgiões escravos e 

afrodescendentes livres. A origem miscigenada dos brasileiros, incialmente com portugueses, 

índios e afrodescentes, acrescidas no final do século XIX e início do XX com outros europeus 

e asiáticos. As primeiras escolas de medicina do Brasil na Bahia e no Rio de Janeiro, criadas 

por Don Pedro I. Os primeiros médicos brasileiros do século XIX. Os grandes médicos do início 

do século XX, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Vital Brasil, Emílio Ribas, Adolpho Lutz, 

Miguel Couto, Alípio Corrêa Neto, etc. Euríclides Zerbini, Hilton Rocha, Köberle, Rocha e 

Silva e outros grandes médicos da segunda metade do século XX. 



51 

 

  

A medicina no século XX. 

 

Bibliografia básica: 

Andrade, C.H. V. História da medicina na antiguidade: a história da medicina antiga no 

seu contexto sociocultural. São Paulo: Baraúna, 2012.  

Chalita, G. Os dez mandamentos da ética. 2.ed. Nova Fronteira, 2009.  

Ferry, L. Aprender a viver: filosofia para os novos tempos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.  

 

Bibliografia complementar: 

Arendt, H. A condição humana. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.  

Foucault, M. O nascimento da clínica. 7.ed. Rio de Janeiro : Forense Universitária, 2011.  

Foucault, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2012.  

Lacroix, M. O culto da emoção. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.  

Reale, M. Introdução à filosofia. 4.ed. São Paulo : Saraiva, 2004.   

 

 

 

Componente curricular: LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

 

Carga Horária: 32 

 

Ementa: 

Noções linguísticas de LIBRAS; sistema de transcrição; tipos de frases em LIBRAS. 

Classificadores de LIBRAS, técnica de tradução da LIBRAS/ Português; técnicas. 

 

Conteúdo: 

Histórico das LIBRAS. Importância da comunicação para o ser humano. O alfabeto Manual e 

Expressões faciais.   Os numerais, família e profissões. Locais de trabalho. Dias da semana, 

cores. Noções de tempo. Substantivos, verbos, advérbios e adjetivos. Animais e Materiais 

escolares.  Casa e alimentos. Escola e sala de aula. Férias da família. Construção de frases. 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, E. C.; DUARTE, P. M. Atividade Ilustrada em sinais da LIBRAS. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2004. 
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CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 

língua de sinais brasileira. São Paulo: EDUSP, 2008. 

OATES, E. Linguagem das mãos. Aparecida do Norte: Santuário, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

FELIPE, T. A. Língua brasileira de  sinais. In Srobel, K.L.  Dias, S. M. S. Surdez: abordagem 

geral. FENEIS. Curitiba: Apta, 1995. 

FERNANDES, Eulália (Org.). Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

FERREIRA BRITO, L. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1995.  

GOES, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. Campinas: Autores Associados, 2002. 

PIMENTA, N. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, v. IV Complementação, 

2004. 

 

Componente curricular: Língua Inglesa I 

 

Carga Horária: 64 

Ementa:  

Desenvolvimento da capacidade de expressar-se de forma oral e escrita na língua inglesa, com 

clareza e objetividade, a fim de possibilitar a competência comunicativa, por meio de funções 

sociais, estruturas e padrões sonoros da Língua Inglesa. Ênfase na comunicação interpessoal e 

expressão correta dos termos técnicos específicos, atendendo às especificidades acadêmico-

profissionais da área médica e abordando aspectos sócio-culturais que permeiam a língua. 

 

Conteúdo: 

Emergency medicine. Accidents. Sports medicine. Obstetrics.Lay words and medical terms. 

Psychiatry. Geriatrics. 

 

Bibliografia básica: 

LARSEN-FREEMAN, Diane. Grammar Dimensions 3: Form, Meaning, and Use. 

Heinle&Heinle, 2007. 

LATHROP, Thomas. Stedman’s medical dictionary. 28th. Philadelphia; Hubsta LTD, 2008. 

McCARTER, Sam. Oxford English for Careers: Medicine 2. Oxford university Press, 2010. 
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Bibliografia complementar 

BACKER, Ann; GOLDSTEIN, Sharon. Pronunciation Pairs: an introductory course for 

students of English. Cambridge University Press, 2008. 

GRANT, Linda. Well Said: Advanced English Pronunciation. Heinle & Heinle Publishers. 

Boston, Massachusetts, 2010. 

GODOY, Sonia M. Baccari; GONTOW, Cris; MARCELINO, Marcello. English 

Pronunciation for Brazilians. São Paulo: Disal, 2006. 

MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês. São Paulo: 

Melhoramentos, 2013. 

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. CD-Rom with answers. Fourth Edition. 

Cambridge, 2012. 

 

Componente curricular: Metodologia Científica 

 

Carga Horária: 32 

 

Ementa:  

Introdução aos fundamentos, modalidades e etapas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 

 

Conteúdo: 

Procedimentos Didáticos (Leitura, análise de textos e seminários)  

Reuniões científicas  

Trabalhos científicos  

Ética em pesquisa 

Normas para referências bibliográficas  

 

Bibliografia básica: 

Andrade, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: elaboração de trabalhos 

na graduação.  7. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

Gil, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

Marconi, M.A; Lakatos, E.M. Metodologia Científica. 5. ed.  São Paulo : Atlas, 2010.  

 

Bibliografia complementar 
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Brevidelli, M.M.; Sertório, S.C.M. TCC-trabalho de conclusão de curso: guia prático para 

docentes e alunos da área da saúde. 4.ed. São Paulo : Iátria, 2013.  

Creswell, J.W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3.ed. 

PortoAlegre: Artmed, 2010.  

Jacobini, M.L.P. Metodologia do trabalho acadêmico. 4.ed. Campinas: Alínea, 2011.  

Sampieri, R.H.; Collado, C.F.; Lúcio, M.D.B. Metodologia da pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: 

Penso, 2013.  

Schnaider, T.B. Manual de metodologia científica e recursos técnicos. Pouso Alegre: Ed. 

Autor, 2013.   

 

Componente curricular: Neuroanatomia 

 

Carga Horária: 64 

 

Ementa: 

Estudo teórico e prático da anatomia do Sistema Nervoso Central e Periférico nos aspectos 

macro e microscópicos relacionados às grandes síndromes clínicas neurológicas. 

Conteúdo: 

Filogênese, Embriologia e divisão do SNC 

Macroscopia da medula espinhal e envoltórios 

Macroscopia do tronco cerebral 

Cerebelo: Macroscopia e divisões 

Macroscopia do Telencéfalo (parte I) 

Macroscopia do telencéfalo (parte II) 

Meninges-Líquor  

Vascularização do SNC e das meninges (parte I) 

Vascularização do SNC (parte I I)  

Nervos espinhais   

Nervos cranianos (parte I) 

Nervos cranianos  (parte II ) 

Sistema nervoso autônomo 

Estrutura da medula espinhal 

Estrutura do bulbo 

Estrutura da ponte  
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Estrutura mesencéfalo  

Considerações anátomo- clínicas 

Estrutura e funções do tálamo 

Estrutura e funções núcleos da base e centro 

Estrutura e funções do córtex cerebral 

Áreas encefálicas relacionadas com as emoções 

Grandes vias aferentes (parte I) 

Grandes vias aferentes (parte II) 

Grandes vias eferentes (parte I) 

Grandes vias eferentes (parte II) 

 

Bibliografia básica: 

Afifi, A.K.; Bergman, R.A. Neuroanatomia funcional: texto e atlas. 2.ed. São Paulo : Roca, 

2007.  

Machado, A. B.M. Neuroanatomia Funcional. 2.ed. São Paulo : Atheneu, 2010. 

Martin, J.H. Neuroanatomia: texto e atlas. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

Cosenza, R.M. Fundamentos de neuroanatomia. 3.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 

2005.  

Moore, K. L.; Dalley, A.F. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2011.  

Netter, F.H. Atlas de anatomia humana. 5.ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

Rubin, M.; Safdieh, J.E. Netter neuroanatomia essencial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

Schimidt, A.C.; Prosdócimi, F.C. Manual de neuroanatomia humana: guia prático. São 

Paulo: Rocca, 2014 

 

Componente curricular: Práticas Integradoras I 

 

Carga Horária: 64 

 

Ementa: 
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Estudo integrado dos conteúdos dos componentes curriculares de Anatomia Humana, Biologia 

Celular e Molecular/Embriologia, Bioquímica, Histologia, Fisiologia e Neuroanatomia, 

Bioética, Metodologia Científica, Procedimentos em Saúde e Saúde Coletiva I.  

 

Conteúdo: 

Discussão de casos clínicos 

 

Bibliografia básica: 

Almeida Filho, N.; Barreto, M.L. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos, 

aplicações. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2013.  

Campos, G.W.S.; Guerrero, A.V.P. (org.). Manual de prática de atenção básica a saúde 

ampliada e compartilhada. 2.ed. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2010.  

Dangelo, J. G. ; Fattini, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. ed. São Paulo. 

Atheneu, 2011.  

 

Bibliografia complementar: 

Heneine, I. F. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2010.  

Junqueira, L.C.U. ; Carneiro, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 2012.  

Pessini,L; Barchifontaine, C. P. Problemas atuais de bioética. 9. ed. São Paulo: Loyola,  2010. 

Rouquayrol, M.Z.; Gurgel M. Epidemiologia e Saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013.  

Sampieri, R.H.; Collado, C.F.; Lúcio, M.D.B. Metodologia da pesquisa. 5.ed. Porto Alegre: 

Penso, 2013 

 

Componente curricular: Procedimentos em Saúde  

 

Carga Horária: 32 

 

Ementa: 

Atendimento das necessidades básicas do ser humano com abordagem de procedimentos e 

condutas adequados de saúde visando o bem estar da pessoa atendendo as políticas de educação 

ambiental.  

 

Conteúdo: 
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Biossegurança, noções de limpeza, lei 9795/99 e no decreto 4.281 

Esterilização e manuseio do material esterilizado 

Esterilização e manuseio do material esterilizado 

Noções de um Prontuário, Trabalho em equipe multiprofissional 

Relacionamento médico/ paciente 

Sinais vitais ( pulso, respiração, temperatura) 

Pressão Arterial 

Medida antropométrica adulto 

Medida antropométrica criança 

Administração de medicação via oral, sublingual,oftalmica, otológica, cutânea 

Administração de medicação via parenteral 

Administração de medicação via parenteral (punção Venosa) 

Sondas nasogástricas,  enterais e retais 

Sondas vesicais 

 

 

Bibliografia básica  

Smeltzer, S.C. et al. Brunner & Suddarth tratado de enfermagem médico-cirurgica. 12.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 3v.  

Mastroemi, M. F. Biossegurança aplicada a Laboratórios e serviços de saúde. 2.ed. São 

Paulo: Atheneu, 2010.  

Silva, S.C.da. Boas práticas de enfermagem em adultos: procedimentos básicos. São Paulo: 

Atheneu, 2008.   

 

Bibliografia complementar  

Braga, C.G.; Silva, J.V.da. Teorias da enfermagem. São Paulo: Iátria, 2011.  

Potter, P. A, Perry, A.G. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsewier,2009.  

Santos, A. S.; Miranda, S.M.R. C. de (Orgs.). A enfermagem na gestão em atenção primária 

à saúde. Barueri : Manole, 2007. 

Timby, B. K. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de enfermagem. 6. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2007.  

Silva, J.V.; Barbosa, S.R.M; Duarte, S.R.M.P. (Orgs.). Biossegurança no contexto da saúde. 

São Paulo. Iátria, 2014 

 



58 

 

  

Componente curricular: Saúde Coletiva I  

 

Carga Horária: 160 

 

Ementa: 

Conhecer o fenômeno saúde-agravo nos aspectos individual e coletivo. Introdução à saúde 

coletiva. Intervenção em saúde-agravo. Educação e práticas educativas, influência do ambiente 

na saúde da comunidade (lei 9795/99 e no decreto 4.281). Interação com instituições, serviços 

de saúde e população. Mensuração e análise do fenômeno saúde-agravo aplicações na prática 

médica e emprego na saúde da população. 

 

Conteúdo: 

Introdução ao curso e à Bioestatística  

Mensuração da saúde Medidas em bioestatística,variáveis. Proporção, razão, tendência central.  

Separatrizes 

Medidas de dispersão 

Organização e a apresentação de dados: tabelas e gráficos 

A distribuição de Gauss ou normal 1 

A distribuição de Gauss ou normal 2 

Outros tipos de distribuição: binomial e Poisson 

Testes de hipóteses 

Associação  

Regressão 

Condição de vida e saúde. 

Saúde enquanto fenômeno social: Saúde e Sociedade. 

Produção da saúde e do agravo – modelo biomédico, tríade ecológica, história natural das 

doenças, campo da saúde, modelo sistêmico. 

Fenômeno saúde-agravo e Sistema Único de Saúde: Atenção à saúde: Modelo assistencial do 

SUS. 

Integralidade da Atenção: promoção da saúde; prevenção, recuperação e reabilitação da doença. 

Organização da Atenção à Saúde: Atenção primária, secundária e terciária 

Qualidade de vida, promoção da saúde  e prevenção de agravos. 

Qualidade de vida e saúde: educação, habitação, aspectos sociais e econômicos, transportes, 

acesso a serviços, etc. 
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Meio Ambiente e saúde: Ambiente sustentável; o ambiente humano. 

Degradação ambiental e seus efeitos sobre a saúde. Ecologia, Saúde e Biossegurança. 

Fatores ambientais: Água, ar clima, vetores. 

Noções de saneamento: água, esgoto e lixo. 

Saúde e trabalho 

Educação em saúde: fundamentos teóricos, bases conceituais e legais. 

Metodologias e diretrizes em educação em saúde 

Estruturação das atividades em Educação em saúde e atenção primária – promoção da saúde. 

Prioridades em Educação em saúde 

Ações de educação em acidentes e violências 

Ações de educação em saúde da criança 

Ações de educação em saúde do adolescente 

Ações de educação em saúde do adulto 

Ações de educação em saúde do homem. 

Ações de educação em saúde da mulher 

Ações de educação em saúde do idoso 

Ações de educação em saúde em Saúde do trabalhador. 

 

Bibliografia básica: 

Almeida Filho, N.; Barreto, M.L. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos, 

aplicações. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2013.  

Callegari-Jacques, SM. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

Pereira, J.C.R. Bioestatística em outras palavras. São Paulo: EDUSP, 2010.  

 

Bibliografia complementar: 

Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Diretrizes de educação em saúde visando à promoção 

da saúde: documento base- documento I. Brasilia : Funasa, 2007. 70p.: il. Disponível em: 

<http://www.funasa.gov.br>. 

Campos, G.W.S.; Guerrero, A.V.P. (Org.). Manual de prática de atenção básica a saúde 

ampliada e compartilhada. 2.ed. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2010.  

Doria Filho, U. Introdução à bioestatística: para simples mortais. São Paulo: Negócio, 

2001.  

Medronho, R.A. Epidemiologia. 2.ed. São Paulo : Atheneu, 2011.  

Rouquayrol, M.Z.; Gurgel M. Epidemiologia e Saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013.  
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Suchmacher, M; Geller, M. Bioestatística passo a passo. Rio de Janeiro: Revinter, 2005 

 

2ª Série 

 

Componente Curricular: Bases da Técnica Cirúrgica 

 

Carga Horária: 96 

 

Ementa: 

Noções teórico-prática de técnicas operatórias em Cirurgia Geral com desenvolvimento da 

habilidade manual na execução de manobras cirúrgicas.  

 

 

Conteúdo: 

Introdução: Ambiente cirúrgico  

História da Cirurgia 

Risco cirúrgico e preparo pré-operatório 

Resposta endócrino metabólica ao trauma 1 

Resposta endócrino metabólica ao trauma 2 

Choque em cirurgia  

Infecção em cirurgia  

Equipe cirúrgica 

Técnica asséptica (esterilização, assepsia e antissepsia) 2  

Cicatrização 

Ferimentos de partes moles e Cicatrização  

Anatomia aplicada – vias de acesso 1 

Anatomia aplicada – vias de acesso 2 

Apresentação de vídeos de técnica cirúrgica 

Acesso venoso 

Diérese  

Hemostasia em cirurgia 

Síntese  

Material de síntese - fios 

Material de síntese - agulhas e grampeadores 
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Enxertos e retalhos 

Curativos 

Via aérea cirúrgica e drenagem de tórax 

Princípios de videocirurgia  

Princípios de anestesiologia local 

Sondas e drenos  

Atendimento inicial ao politraumatizado 1 

Atendimento inicial ao politraumatizado 2 

Relação médico-paciente 

 

Bibliografia básica: 

Goffi, F.S. Técnica Cirúrgica. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.  

Ricca, A.B.; Kobata, C.M. Guia de pequenas cirurgias. Barueri: Manole, 2004.  

Marques, R.G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005.  

 

Bibliografia complementar:  

Magalhães, H.P. Técnica cirúrgica e cirurgia experimental. São Paulo: Sarvier, 1996.  

Parra, O.M.; Saad, W.A. Instrumentação cirúrgica: guia de instrumentação cirúrgica e auxílio 

técnico ao cirurgião. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 1999. 

Parra, O.M.; Saad, W.A. Noções básicas das técnicas operatórias. São Paulo: Atheneu, 1998. 

Towsend, C.M. et. al. Sabinston tratado de cirurgia : a base biológica da prática cirúrgica  

moderna. 18.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2v.  

Doherty, G.M. Cirurgia: diagnóstico & tratamento . 13.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011 

 

Componente curricular: Fisiologia II 

 

Carga Horária: 224 

 

Ementa: 

Metabolismo de H2O e eletrólitos. Fisiologia renal. Noções de equilíbrio ácido-básico. 

Fisiologia do sistema endócrino e reprodutor. Fisiologia dos sistemas cardiovascular  e 
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respiratório. Fisiologia da coagulação sanguínea. Fisiologia do sistema nervoso. Fisiologia do 

sistema digestivo.   

 

Conteúdo: 

Introdução à Fisiologia do Sistema Endócrino: topografia das glândulas, conceitos, estrutura 

química dos hormônios, síntese, armazenamento e secreção dos hormônios, transporte dos 

hormônios, mecanismo de ação dos hormônios.  

Grandes áreas da Medicina. O que é Fisiologia? 

Claude Bernard- Meio interno – Homeostasia- Apresentação do programa da disciplina. 

Fisiologia Respiratória – revisão da anatomia vias aéreas e pulmão 

Fisiologia do Hipotálamo Endócrino e Hipófise: anatomia do hipotálamo e hipófise; funções 

hipotalâmicas; neurônios peptidérgicos; hormônios hipotalâmicos e seus efeitos biológicos; 

Distribuição de H2O no organismo: H2O corporal total, VIC , VEC, Líquido intersticial, plasma 

e componentes do terceiro espaço. 

Fisiologia Respiratória – revisão da anatomia vias aéreas e pulmão 

Fisiologia Respiratória – difusão gasosa 

Fisiologia do Pâncreas Endócrino: anatomia e histologia pancreática; hormônios pancreáticos; 

síntese dos hormônios pancreáticos, mecanismo de ação dos hormônios pancreáticos 

Balanço de Na+ e Controle do  VEC. Soluções de  NaCl: isotônica ( soro fisiológico) , 

hipotônicas e hipertônicas. 

Fisiologia Respiratória – difusão gasosa 

Fisiologia do Pâncreas Endócrino: efeitos biológicos dos hormônios pancreáticos; integração 

do metabolismo energético; afecções pancreáticas. 

Disturbios do VEC e da osmolaridade – Aspectos clínicos e laboratoriais 

Fisiologia Respiratória – relação ventilação/perfusão 

Disturbios do VEC e da osmolaridade – Aspectos clínicos e laboratoriais 

Metabolismo da Glicose 

Osmolaridade e tonicidade de soluções biológicas 

Fisiologia das Adrenais: anatomia e histologia; hormônios supra- 

Calculo do RFG: C inulina 

Calculo do FRP: C diodrast ou PAH 

Fisiologia da Reprodução: fertilização do óvulo; implantação do blastocisto; nutrição do 

embrião; funções da placenta; hormônios maternos na gravidez. 

Controle do VEC 
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Balanço de Na+ no organismo 

Desidratações e hiperhidratações 

Participação renal no controle do renais; metabolismo dos hormônios; regulação da secreção 

Fisiologia Respiratória – transporte de gases 

Balanço hídrico e regulação da temperatura corporal 

Fisiologia Respiratória – transporte de gases 

Normotermia, hipotermia, hipertermia e febre. 

Febre de origem indeterminada (F O I ) 

Fisiologia Respiratória – complacência e resistência pulmonar – mecânica respiratória 

Fisiologia do Aparelho Reprodutor Masculino: anatomia; gônadas masculinas; características 

morfofuncionais dos testículos; espermatogênese; efeitos biológicos dos hormônios sexuais 

masculinos; andropausa masculina 

Fisiologia Renal: Formação de urina. 

Funções gerais do rim. Fluxo sanguineo renal e fluxo renal plasmático. 

Fisiologia Respiratória – controle da respiração 

Fisiologia Renal: Formação de urina. 

Funções gerais do rim. Fluxo sanguineo renal e fluxo renal plasmático. 

Fisiologia Respiratória – controle da respiração 

Fisiologia do Aparelho Reprodutor Feminino: anatomia; gônadas femininas; características 

morfofuncionais dos ovários; 

Equação geral da formação de urina  - Ritmo de filtração glomerular   ( RFG) – Reabsorção 

tubular – Secreção tubular 

Fisiologia do Aparelho Reprodutor Feminino: anatomia; gônadas femininas; características 

morfofuncionais dos ovários; 

Equilíbrio ácido-básico 

Equação geral da formação de urina  - Ritmo de filtração glomerular   ( RFG) – Reabsorção 

tubular – Secreção tubular 

Fisiologia do Aparelho Reprodutor Feminino: ciclo menstrual feminino; efeitos biológicos dos 

hormônios sexuais femininos; menopausa feminina. 

Clearance” Renal 

VEC 

Fisiologia  gastrointestinal -  estrutura do TGI 

Participação renal no controle da PO dos líquidos do organismo 
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Introdução à Fisiologia do Sistema Nervoso. Células Nervosas: tipos, características 

histológicas, propriedades Divisão Anátomo-funcional e principais funções do S 

Fisiologia gastrointestinal -  Inervação do TGI 

Tronco Encefálico: relações anátomo-fisiológicas; formação reticular; sistema reticular 

ativador ascendente; núcleos e tratos de bulbo, ponte e mesencéfalo; funções do bulbo, ponte e 

mesencéfalo; núcleos vitais: respiratório e cardiovascular 

Fisiologia cardiovascular 

Principios básicos de dinâmica dos fluidos: pressão-  fluxo – resistência 

Tronco Encefálico: relações anátomo-fisiológicas; formação reticular; sistema reticular 

ativador ascendente; núcleos e tratos de bulbo, ponte e mesencéfalo; funções do bulbo, ponte e 

mesencéfalo; núcleos vitais: respiratório e cardiovascular. 

Fisiologia cardiovascular 

Principios básicos de dinâmica dos fluidos: pressão-  fluxo – resistência 

Principios da hemodinâmica na circulação e circulação pulmonar 

Ciclo cardíaco 

Diencéfalo: relações anátomo-funcionais; divisão do diencéfalo; funções do tálamo; funções do 

subtálamo; funções do hipotálamo; funções do epitálamo 

Regulação da atividade cardiaca – Debito  cardíaco e Ciclo cardíaco 

Regulação da pressão arterial 

Telencéfalo. Funções Superiores do Sistema Nervoso 

Noções de eletrofisiologia de células excitáveis: PTR e PTA. 

Representação vetorial da atividade elétrica do coração 

Noções de eletrofisiologia de células excitáveis: PTR e PTA. 

O eletrocardiógrafo de inscrição direta – Derivações  do plano frontal – sistema hexa-axial 

Telencéfalo. Funções intelectuais do cérebro   

O eletrocardiógrafo de inscrição direta – Derivações do plano frontal – sistema hexa-axial 

Sistema Nervoso Periférico Somático Motor: controle superior da função motora. (Cerebelo) 

Telencéfalo. Mecanismos comportamentais e motivacionais do cérebro   

Telencéfalo. Estado de atividade cerebral: sono, ondas cerebrais, epilepsia e psicoses    

 

Bibliografia básica: 

Guyton, A. C. Fisiologia humana e mecanismos das doenças.  6. ed.  Rio de Janeiro 

Guanabara  Koogan, 2008.  

Hall, J.C.; Guyton, A. C.  Tratado de fisiologia médica.  12. ed.  Rio de Janeiro: Sarvier,  2011.  
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Koeppen,B.B.; Stanton, B.A. Berne & Levy fisiologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

 

Bibliografia complementar: 

Aires, M.M. Fisiologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

Singi, G. Fisiologia dinâmica: texto básico para os cursos de ciências biológicas. 2.ed . São 

Paulo: Atheneu, 2007.  

Tortora, G. J. ; Derrickson, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara  Koogan, 2012.  

Tortora, G. J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 6. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008.  

Barrett, K.E. et al. Fisiologia médica de Ganong. 24.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

Componente curricular: Genética Médica 

 

Carga Horária: 64 

 

Ementa: 

Organização dos genomas. Fluxo da informação genética. Controle da expressão gênica. 

Bases Cromossômicas da Hereditariedade. Herança Mendeliana. Fundamentos da genética 

médica básica. Desenvolvimento do raciocínio genético clínico com a aplicação da 

propedêutica da especialidade. Estratégias de intervenção visando à prevenção primária, 

secundária e terciária das doenças genéticas. 

 

Conteúdo: 

Regulação da transcrição 

Tradução e Mutações 

Padrões de Herança 

Distúrbios Monogênicos I: Herança Autossômica Dominante 

Distúrbios Monogênicos II: Herança Autossômica Recessiva 

Hemoglobinopatias 

Distúrbios Monogênicos III: Herança Ligada ao X dominante e recessiva 

Padrões não clássicos de herança monogênica 

Estrutura dos cromossomos 

Técnicas de Bandeamento 
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Rearranjos Balanceados e não balanceados 

Trissomias e monossomias 

Distúrbios Citogenéticos I: aberrações dos cromossomos autossômicos 

Distúrbios Citogenéticos II: aberrações dos cromossomos sexuais 

Herança Multifatorial I: conceito e classificação 

Erros Inatos do Metabolismo 

Imunohistoquímica 

Projeto Genoma Humano Transgênico 

Terapia Gênica Farmacogenética 

Epigenética 

Aconselhamento Genético 

 

Bibliografia básica: 

Alberts, B. Biologia molecular da célula. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

Nelson, D.L; Michel, M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2011.  

Nussbaum, R.L.; McInnes, R.R.; Willard, H.F. Thompson & Thompson genética médica. 

6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

 

Bibliografia complementar: 

Griffiths, A.J.F. et al. Introdução à genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

Nora, J.J.; Fraser,F.C. Genética médica. 3.ed.Rio de Janeiro:Gunabara Koogan, 1991.  

Stryer, L.; Berg, J.M.; Tymoczko, J.L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008.   

Valle, F.C. Práticas de citologia e genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

Zaha, A.; Ferreira, H.B.; Passaglia, L.M.P. (Orgs.). Biologia molecular básica. 5. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2014. 

 

Componente curricular: Imunologia Básica 

 

Carga Horária: 64 

 

Ementa: 
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Papel do Sistema Imunológico na homeostasia. Imunidade inata e adquirida. Inflamação. 

Imunógenos e antígenos. Estrutura e função dos anticorpos. Bases genéticas da estrutura de 

anticorpos. Teoria da seleção clonal. Tolerância Imunológica. Antígenos de 

histocompatibilidade. Citocinas. Ativação da resposta imune e mecanismos de controle. 

Sistema do Complemento. Mecanismos imunológicos na defesa contra agentes infecciosos. 

Métodos utilizados em Imunologia Clínica e Experimental. 

 

Conteúdo: 

Introdução – Imunidade inata e adquirida (conceito) 

Fagocitose – natural e opsonização. Células fagocitárias. Papel do macrófago na imunidade 

inata e na adquirida 

Órgãos do SI – estrutura e função. Circulação linfática. 

Anticorpos - funções biológicas - Classe de anticorpos – características 

Sistema de complemento – efeitos biológicos da ativação do complemento 

Imunógenos e antígenos – propriedades, epitopos, reatividade cruzada, adjuvantes 

Resposta imune específica – receptores de linfócitos -Teoria da seleção clonal – Células de 

memória – resposta imune primária e secundária 

Ontogenia e diferenciação de linfócitos T e B 

Geração de diversidade – recombinação genética 

Ativação da resposta imune – apresentação do antígeno ao linfócito T – APCs - antígenos 

exógenos e endógenos 

MHC e seu papel na resposta imune 

Paradigma Th1 / Th2 / Treg 

Imunologia das infecções virais 

Imunologia das infecções bacterianas 

 

Bibliografia básica: 

Coico, R.; Sunshine, G. Imunologia. 6.ed. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan, 2010.  

Doan, T.; Melvold, R.; Waltenbaugh, C. Imunologia médica essencial. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006.  

Doan, T. et al. Imunologia ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

 

Bibliografia complementar: 

Forte, W. E. N. Imunologia do básico ao aplicado. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
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Janeway, C. et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. 6.ed. Porto Alegre : 

Artmed, 2008.  

Parslow, T. G. et al. Imunologia médica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

Benjamini, I.; Coico, R.; Sunshine, G. Imunologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002.  

Naspitz, C.K. (coord.). Guia de alergia, imunologia e reumatologia em pediatria. Barueri: 

Manole, 2006.   

 

Componente curricular: Língua Inglesa II 

 

Carga Horária: 64 

 

 

Ementa:  

Consolidação da capacidade de expressar-se de forma oral e escrita na língua inglesa, com 

clareza e objetividade, a fim de possibilitar a competência comunicativa, por meio de funções 

sociais, estruturas e padrões sonoros da Língua Inglesa. Ênfase na comunicação interpessoal e 

expressão correta dos termos técnicos específicos, atendendo às especificidades acadêmico-

profissionais da área médica e abordando aspectos sócio-culturais que permeiam a língua. 

 

Conteúdo: 

Dermatology. Surgery. Cardiology.Talking to an anxious partner, giving advice and coaxing, 

competition. Respiratory medicine.Technology. 

 

Bibliografia básica: 

LARSEN-FREEMAN, Diane. Grammar Dimensions 3: Form, Meaning, and Use. 

Heinle&Heinle, 2007. 

LATHROP, Thomas. Stedman's medical dictionary. 28th. Philadelphia : Hubsta Ltd, 2008.  

McCARTER, Sam. Oxford English for Careers: Medicine 2. Oxford university Press, 2010. 

 

Bibliografia complementar: 

BACKER, Ann; GOLDSTEIN, Sharon. Pronunciation Pairs: an introductory course for 

students of English. Cambridge University Press, 2008. 
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GRANT, Linda. Well Said: Advanced English Pronunciation. Heinle & Heinle Publishers. 

Boston, Massachusetts, 2010. 

GODOY, Sonia M. Baccari; GONTOW, Cris; MARCELINO, Marcello. English Pronunciation 

for Brazilians. São Paulo: Disal, 2006. 

MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês. São Paulo: 

Melhoramentos, 2013. 

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. CD-Rom with answers. Fourth Edition. 

Cambridge, 2012. 

 

Componente curricular: Microbiologia 

 

Carga Horária: 96 

 

 

Ementa: 

Fungos, bactérias e vírus: fundamentos de morfologia, fisiologia, genética e taxonomia. 

Agentes infecciosos prevalentes: interação com hospedeiro e mecanismo de patogenicidade. 

Métodos de controle e profilaxia de doenças infecciosas. 

 

Conteúdo: 

Fundamentos de microbiologia básica e clínica 

Citologia microbiana e Diagnóstico laboratorial 

Controle de microrganismos  

Antibióticos 

Cocos Gram positivo: Staphylococcus sp, Streptococcus sp 

Morfologia e Identificação 

Estrutura antigênica 

Toxinas e enzimas 

Patogenia 

Manifestações Clínicas 

Diagnóstico laboratorial de cocos Gram positivos 

Cocos Gram positivo: Staphylococcus sp, Streptococcus sp 

Morfologia e Identificação 

Estrutura antigênica 
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Toxinas e enzimas 

Patogenia 

Manifestações Clínicas 

Diagnóstico laboratorial de cocos Gram positivos 

Neisseria gonorrhoeae  

Uretrites e vulvovaginites específica:  

Inespecíficas: 

Neisseria meningitidis  

Encefalite epidêmica: 

Meningites 

Micobactérias de Importância Médica 

Tuberculose e Lepra 

Bactérias Anaeróbias Gram positivos e Gram negativos 

Fisiologia e Condições de Crescimento. 

Patogenia 

Diagnóstico microbiológico das bactérias anaeróbias formadoras de esporos – coloração Wirtz-

Conklin 

Espiroquetas e outros microrganismos espiralados 

Infecções por bactérias espiraladas 

Diagnóstico microbiológico – coloração Fontana-Tribondeaux 

Introdução a Micologia 

Classificação dos fungos 

Métodos de isolamento e identificação de fungos 

Micologia 1 Introdução a Micologia 

Micoses superficiais e cutâneas 

Micose subcutânea e profunda 

 

Bibliografia básica:  

Brooks, G.F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. Porto Alegre: Artmed, 

2012.  

Tortora, G. J.; Funke, B.R.; Case, C.L.  Microbiologia. 10. ed. Porto alegre: Artmed, 2012.  

Trabulsi, L.R.; Alterthun, F. Microbiologia. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008.  

 

Bibliografia complementar:  
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Forte, W.C.N. Imunologia do básico ao aplicado. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

Lacaz, C.S. Micologia médica. 8. ed. São Paulo : Sarvier, 1991.  

Peakman, M. ;Vergani, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999.  

Janeway Jr., J.A. et al. Imunobiologia  - 6.ed., Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Doan, T. et al . Imunologia ilustrada . Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

Componente curricular: Parasitologia 

 

Carga Horária: 96 

 

Ementa: 

Parasitoses humanas. Aspectos morfológicos dos agentes etiológicos e vetores. 

Ciclo biológico, mecanismos de transmissão, patogenia, sintomatologia, diagnóstico clínico e 

laboratorial, tratamento, epidemiologia e profilaxia das principais protozooses e helmintoses 

humanas. 

Artrópodes de interesse médico. 

Perspectivas atuais de controle das parasitoses humanas.   

 

Conteúdo: 

Introdução à Parasitologia. Esquistossomose I. 

Esquistossomose II / Fasciolose / Himenolepíase. 

Teníase. 

Cisticercose. 

Ascaridíase. 

Tricuríase. Enterobíase. 

Estrongiloidíase. Ancilostomose. 

Larva Migrans Cutânea. Larva Migrans Visceral. Filariose I. 

Filariose II / Larva Migrans Ocular / Revisão Prova Teórica II. 

Introdução à Protozoologia. Leishmaniose Visceral. 

Leishmaniose Visceral. 

Leishmaniose Cutânea. 

Doença de Chagas. 

Malária. 
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Toxoplasmose. 

Tricomoníase / Amebíase. 

Giardíase / Criptosporidiose. 

 

Bibliografia básica: 

Moraes, R. G. et al. Moraes Parasitologia & micologia humana. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008.  

Neves, D. P. et al.  Parasitologia humana. 12.ed. São Paulo : Atheneu, 2012.  

Rey, L. Bases da parasitologia médica. 3.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011.  

 

Bibliografia complementar:  

Brasil. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 8.ed. Brasília : 

Ministério da Saúde, 2010.  

Coura, J. R. (Ed.). Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 2v.  

Focacci, R. (Ed). Veronesi tratado de infectologia. 3.ed. São Paulo : Atheneu, 2008. 2v.  

Salomão, R.; Pignatari, A.C.C. (Coords.). Guia de infectologia. Barueri: Manole, 2006.  

Tavares, W.; Marinho, L.A.C. Rotinas de diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e 

parasitárias. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2007.  

 

Componente curricular: Patologia I 

 

Carga Horária: 160 

 

Ementa: 

Processos patológicos básicos possíveis de ocorrência no corpo humano, relação entre as 

causas, o desenvolvimento e as conseqüências dos mesmos, com ênfase nos aspectos anatomo-

patológicos e fisiopatológicos.  

Estudo das causas, mecanismos de formação, morfologia e fisiopatologia das doenças 

localizadas nos diversos órgãos e sistemas. Correlação com as manifestações clínicas. Técnicas 

de exames utilizadas em anatomia patológica. 

 

Conteúdo: 

Conceito de Saúde e Doença 
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Estudo das alterações circulatórias 

Lesões celulares reversíveis e irreversíveis 

Estudo da inflamação 

Reparo e regeneração 

Patologia geral da ateroesclerose 

Distúrbios da pigmentação  

Calcificações patológicas 

Distúrbios do crescimento e do desenvolvimento 

Neoplasias 

Patologia do sistema cardiovascular 

Patologia do sistema respiratório 

Patologia do sistema genital feminino 

Patologia do sistema genital masculino 

Bibliografia básica: 

Brasileiro Filho, G. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011.  

Franco, M. et al.  Patologia: processos gerais. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2010.  

Kumar,V. et al.  Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das doenças.  8. ed. Rio de 

Janeiro : Elsevier, 2010.  

 

Bibliografia complementar: 

Brasileiro Filho, G. Bogliolo patologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2013.  

King, T.C. Patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

Forones, N.M. et al. Guia de oncologia. Barueri: Manole, 2005.  

Gresham, G. A. Atlas de patologia geral. Rio de Janeiro: Atheneu, 1973.  

Junqueira, L.C.; Carneiro, J. Histologia básica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

-Sites sugeridos: 

www.saude.gov.br  

www.datasus.gov.br  

www.inca.gov.br  

www.bireme.br  

www.scielo.br  

www.capes.gov.br  

www.pathologyoutlines.com 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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Componente curricular: Práticas Integradoras II 

 

Carga Horária: 64 

 

Ementa: 

Estudo integrado dos componentes curriculares básicos de Fisiologia, Genética Médica, 

Imunologia Básica, Microbiologia e Patologia para aplicação clínica.   

 

Conteúdo: 

Sistema respiratório 

Sistema cardiovascular 

Sistema renal  

Sistema endócrino 

 

Bibliografia Básica: 

Alberts, B. et al. Biologia molecular da célula. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

Brasileiro Filho, G. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011.  

Doan, T.; Melvold, R.; Waltenbaugh, C. Imunologia médica essencial. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006.  

 

Bibliografia Complementar: 

Brooks, G.F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 25.ed. Porto Alegre 

: Artmed, 2012.  

Janeway, C. et al. Imunobiologia : o sistema imune na saúde e na doença. 6.ed. Porto Alegre : 

Artmed, 2008  

Hall, J.C. ;Guyton, A. C.  Tratado de fisiologia médica.  12. ed.  Rio de Janeiro: Sarvier,  2011.  

Kumar, V. et al. Robbins& Cotran patologia: bases patológicas das doenças. 8.ed. Rio de 

Janeiro : Elsevier, 2010.  

Nelson, D.L; Michel, M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2011.  

 

Componente curricular: Psicologia Médica 

 



75 

 

  

Carga Horária: 48 

 

Ementa: 

Visão geral do desenvolvimento humano, aspectos emocionais, afetivos e cognitivos. Visão 

sistematizada da Psicologia Médica, mecanismos de defesa e sintomas com ênfase nos 

momentos da enfermidade e hospitalização.  Formação de conduta humanística e ética. 

Sensibilização para o exercício do relacionamento médico x paciente 

 

Conteúdo: 

Conceituação de Psicologia Médica 

Psicologia do Desenvolvimento Infantil e do adolescente  

Psicologia do desenvolvimento do adulto  

Psicologia do envelhecimento 

Compreensão psicodinâmica do Ser humano 

Relação médico-paciente: adesão e manutenção e a subjetividade na prática da medicina 

Saúde Mental e Estruturação Psicopatológica- Classificação das doenças mentais 

O paciente e a hospitalização. 

Ansiedade e Estresse Emocional 

Introdução à Psicossomática – O sintoma e a doença como forma e símbolo da comunicação 

Os transtornos psicossomáticos 

A simbologia da doença – apresentação de casos 

Sofrimento e dor 

Morte – um eterno aprendizado 

 

Bibliografia básica: 

Bock, A.M.B.; Furtado, O.; Teixeira, M.L.T. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

psicologia. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

Moreira Filho, A.A. Relação médico-paciente: teoria e prática. 2. ed. Belo Horizonte: 

Coopmed, 2005.  

Kaufmann, A. De estudante a médico: a psicologia médica e a construção de relações. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.  

 

Bibliografia complementar:  

Atkinson, R.L. Introdução á psicologia de Hilgard. 13.ed. Porto Alegre : Artmed, 2002.  
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Del Preste, A. ; Del Prete, Z. A.P. Psicologias nas relações interpessoais. 7.ed. Petrópolis : 

Vozes, 2008.  

Jeammet, T, P.; Reynaud, M.; Consoli, S. Psicologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 

2000.  

Miranda, C. F.; Miranda, M. L. de. Construindo a relação de ajuda. 11.ed. Belo Horizonte: 

Crescer, 1999.  

Davidoff, L.L. Introdução à psicologia. 3.ed. São Paulo : Pearson Makron Books, 2009.  

 

Componente curricular: Saúde Coletiva II 

 

Carga horária: 224 

Ementa: 

Distribuição, frequência e determinantes do fenômeno saúde-agravo na População. Pesquisa 

em saúde. Saúde e sociedade.  Determinação social da saúde e dos agravos. Intervenção sobre 

os fenômenos da saúde e do agravo junto aos serviços de saúde e à população. 

 

Conteúdo: 

Conceito de Epidemiologia 

Representação da saúde-agravo 

Epidemiologia descritiva 

Transição demográfica e epidemiológica 

Associação Causal 

Epidemiologia analítica 

Estudos observacionais e experimentais 

Testes estatísticos em epidemiologia 

Testes diagnósticos 

Erro em epidemiologia 

A vigilância epidemiológica 

Indivíduo e sociedade; prática médica como relação social. 

A construção social do indivíduo 

Interação social  

Instituições médicas na modernidade. 

As novas tecnologias médicas e o corpo 

A Medicina e o corpo 
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A biopolítica e as instituições médicas no Brasil. 

Meio ambiente e suas implicações para a saúde 

Meio Ambiente sustentável, rede de cuidados e Atenção primária à saúde. 

Saúde ambiental, estratégia de saúde da família e território. 

Ocupação urbana e moradia 

Água, saneamento, zoonoses,  

Qualidade do ar. 

Destino de resíduos sólidos no território adscrito. 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

Almeida Filho, N.; Barreto, M.L. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos, aplicações. 

Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2013.  

Medronho, R.A. et al. Epidemiologia. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2011.  

Rouquayrol, M.Z.; Gurgel, M. Epidemiologia e Saúde. 7.ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013.  

 

Bibliografia complementar: 

Campos, G.W.S.; Guerrero, A.V.P. (Org.). Manual de prática de atenção básica: saúde ampliada 

e compartilhada. 2.ed. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2010.  

Campos, G.W.S. et al. Tratado de saúde coletiva. 2.ed. São Paulo : Hucitec, 2012.  

Radicchi, A.L.A.; Lemos,A.F. Saúde ambiental. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, Coopmed 

76p. 2009 [https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/144 ] 

Pereira, M.G. Epidemiologia: teoria e prática. 7. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003.  

Rocha, A. A.; Cesar, C.L. G. Saúde pública: bases conceituais. São Paulo: Atheneu, 2008.  

Silva, M. G.C. da. Saúde pública: auto-avaliação e revisão. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2004.   

 

Componente curricular: Semiologia I 

 

Carga horária: 64 

 

Ementa: 
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Anamnese; semiotécnica dos principais sinais e sintomas; técnica de abordagem ao paciente; 

relação médico-paciente. 

 

Conteúdo: 

Roteiro de Anamnese 

Queixa principal e história da doença atual 

História patológica pregressa e familiar 

História Fisiológica e Social  

Interrogatório dirigido 

Anamnese no paciente idoso 

Dor  

Manifestações Cardíacas 

Manifestações respiratórias 

Manifestações genito urinárias 

Manifestações digestivas 

Febre 

 

Bibliografia Básica: 

LOPES, M.; LAURENTYS-MEDEIROS, J. de. Semiologia médica: as bases do diagnóstico 

clínico. 3. ed. Rio de Janeiro, Atheneu, 2000. 2 v. 

PORTO, C. C., Semiologia. 3. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001. 

RAMOS JUNIOR, J., Semiotécnica da observação clínica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 1995. 

 

Bibliografia complementar: 

ROMEIR, J.V., Semiologia Médica. 2ª Ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1983. 2v. 

REVISTA Medicina Ribeirão Preto. 

www.medscape.br www.cadiol.com.br www.medstudent.com.br 

 

3ª série 

 

Componente curricular: Anatomia Clínica 

 

Carga Horária: 144 

 



79 

 

  

Ementa: 

Estudo da anatomia aplicado à clínica. Anatomia macroscópica e imagenologia dos aparelhos 

e sistemas normais e nas doenças mais prevalentes.    

 

Conteúdo: 

Anatomia clínica da cabeça e pescoço 

Ossos, músculos e nervos 

Cabeça e pescoço: artérias, veias  

Drenagem linfática 

Estruturas viscerais da cabeça e pescoço 

Inervação Visceral 

Vias aéreas superiores 

Membro inferior: Músculos e nervos / plexo braquial 

Membro inferior: artérias, veias e drenagem linfática  

Membro superior: músculos e nervos 

Membro superior: artérias, veias  

Drenagem linfática 

Parede torácica 

Coração. Irrigação. Drenagem venosa, complexo estimulante 

Grandes vasos e Mediastino 

Mamas 

Diafragma 

pleura e pulmões 

Vias aéreas inferiores 

Drenagem linfática 

Procedimentos invasivos torácicos  

Parede abdominal e peritônio 

Hérnias da parede abdominal e inguinal  

Vísceras ocas. Estômago e duodeno 

Vísceras maciças. Baço, rins e pâncreas 

Fígado e vias biliares 

Intestino delgado 

intestino grosso 

Anastomoses porto sistêmicas 
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Bexiga, Reto e canal anal 

Períneo 

Sistema reprodutor feminino 

Sistema reprodutor masculino 

 

Bibliografia básica: 

Moore, K. L.; Dalley, A.F.; Agur, A.M.R. Anatomia orientada para a clínica. 6.ed. Rio de 

janeiro. Guanabara Koogan, 2011. 

Drake, R.L.; Vogl, A.W.; Mitchell, A.W.M. Gray’s anatomia para estudantes. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010. 

Paulsen, F.; Waschke, J. Sobotta atlas de anatomia humana. 23.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 3v. 

Bibliografia complementar: 

Dangelo,J. G. & Fattini, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar 

3.ed. São Paulo. Atheneu, 2011. 

Netter, F. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

Tortora, G.J.; Nielsen, M.T. Princípios de anatomia humana. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013.  

Sociedade Brasileira de Anatomia. Terminologia anatômica internacional. Barueri: Manole, 

2001. 2v.  

Abrahams, P.H.; Hutshings, R.T.; Marks Jr, S.C. Atlas colorido de anatomia humana de 

McMinn. 4.ed. Barueri: Manole, 2003.  

 

Componente curricular: Imunologia Médica  

 

Carga horária: 64 

 

Ementa: 

Imunopatologia: reações de hipersensibilidade imunológica. Autoimunidade: teorias e 

principais patologias autoimunes. Imunodeficiências. AIDS. Resposta imune aos transplantes. 

ImunoProf.ilaxia: princípios de vacinas e soros. Alergia: mecanismos, principais doenças 

alérgicas, diagnóstico e tratamento. Intervenção sobre o Sistema Imune: principais fármacos 

com ação sobre o SI. Imunobiológicos. Imunoterapias. 
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Conteúdo: 

Reações de hipersensibilidade tipo I, II, III e IV. Video “Guerra Fría” 

Farmacologia do Sistema Imune: anti-histamínicos e outros anti-inflamatórios 

Corticoesteróides na prática clínica. 

Imunossupressores 

Alergia clínica - introdução 

Rinite alérgica 

Asma brônquica 

Alergia dermatológica: dermatite atópica e urticárias. 

Imunodeficiências 

AIDS 

Imunoprofilaxia: vacinas e soros  

Introdução ao estudo das doenças autoimunes: tolerância e quebra da  tolerância 

Doenças auto-imunes: etiologia, critérios, mecanismos. 

Imunologia dos transplantes: antígenos de histocompatibilidade, critérios para seleção de 

doadores  

Transplante renal – experiência clínica 

Transplante de medula óssea  

Alergia a medicamentos: mecanismos, manifestações e drogas mais freqüentemente 

implicadas. 

 

Bibliografia básica: 

Coico, R.; Sunshine, G. Imunologia. 6. ed. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan,  2010. 

Parslow, T. G.; Stites, D.; Terr, A. I.; Imboden, J.B. Imunologia médica 10. ed. Rio de Janeiro: 

Ed. Guanabara Koogan, 2004. 

Doan, T.; Melvold, R.; Waltenbaugh, C. Imunologia médica essencial. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara Koogan, 2006. 

 

Bibliografia complementar: 

Tortora, G.J.; FunkE, B.R.; Case, C.L Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

Doan, T.; Melvold, R.; Viselli, S.; Waltenbaugh, C. Imunologia Ilustrada. Porto Alegre: Artmed 

Editora, 2008. 

Farhat, C.K. et al. Imunizações: fundamentos e prática. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 



82 

 

  

Peakman, M.; Vergani, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999. 

Forte, V. C .N. M. Imunologia do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

Componente curricular: Farmacologia 

  

Carga Horária: 160 

 

Ementa: 

Principios da Farmacocinética, Farmacodinâmica, Orientações, Base da Terapêutica Clínica e 

Principais interações medicamentosas.  

Sistema Nervoso Central, Sistema Nervoso Autônomo e Periférico, Autacóides, Drogas 

Cardiocirculatórias, Diuréticos, Drogas de ação no Sistema Reprodutor, Digestivo e 

Respiratório, Drogas de ação local, Antiparazitários, Antibióticos, Antineoplásicos, Hormônios 

e Antagonistas Hormonais, Noções Toxicologia e Normas de Prescrições. 

 

Conteúdo: 

Drogas socialmente permitidas e as utilizadas com maior frequência pelos seres humanos: 

Álcool, Fumo, Maconha e Cocaína. (parte I) 

Drogas socialmente permitidas e utilizadas com maior freqüência: Álcool, Fumo, Maconha e 

Cocaína. (parte II) 

Introdução ao estudo da Farmacologia 

Farmacologia Básica e áreas da Farmacologia 

Formas farmacêuticas e vias de administração 

Índices de segurança: DE50 e DL50. Cálculo da DE50 e da DL50. Conceitos básicos. 

Grupo de Estudos sobre Farmacologia Básica 

Princípios Gerais de Farmacocinética e Farmacodinâmica. 

Farmacocinética: compartimentos e barreiras celulares 

Vias de administração e Absorção de drogas 

Conceitos de Distribuição das drogas no organismo 

Conceitos de Redistribuição e Metabolismo das drogas 

Excreção de drogas 

Grupo de Estudos sobre a Farmacocinética das drogas 

Farmacodinâmica: Receptores, Estruturas e Regulações moleculares 
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Grupo de Discussão sobre Receptores 

Farmacodinâmica: Curvas de dose-efeito. Eficácia e Potência. 

Revisão de anátomo-fisiologia renal 

Interação de drogas: Sinergismos e Antagonismos 

Diuréticos osmóticos 

Biodisponibilidade, Volume de distribuição e Meia-vida das drogas I 

Biodisponibilidade, Volume de distribuição e Meia-vida das drogas II 

Inibidores de anidrase carbônica e poupadores de potássio 

Grupo de Estudos sobre a importância da Farmacocinética para o médico 

Diuréticos Tiazídicos e diuréticos de alça 

Preparações Farmacêuticas e vias de administração 

Digitálicos 

Grupo de Estudo sobre Farmacodinâmica 

Noções de Eletrofisiologia cardíaca e as principais arritmias Cardíacas 

Avaliação do efeito de drogas nos humanos– Efeito placebo 

Antiarrítmicos I 

Introdução à Farmacologia dos Autacóides: Histamina e Anti-histamínicos 

Antiarrítmicos  II 

Estudo dirigido sobre Prostaglandinas na Terapêutica 

Anti-hipertensivos 

Serotonina e Polipeptídeos vasoativos 

Antianginosos 

Antiácidos, antifiséticos e Anti-eméticos 

Efeito de Anti-histamínicos bloqueadores H1 

Revisão de anatomia e fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo 

Receptores Adrenérgicos e Colinérgicos 

Drogas Adrenérgicas 

Drogas Anti-adrenérgicas 

Drogas Colinérgicas e Anticolinérgicas 

Hipno-analgésicos 

Broncodilatadores 

Anti-inflamatórios não esteróides 

Grupo de Estudos = Analgésicos em geral, antitérmicos e anti-inflamatórios 

Corticosteróides 
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Grupos de Discussão sobre Antiinflamatórios Esteróides e não esteroides 

Farmacologia dos Antibióticos e Quimioterápicos 

Sulfas, Penicilinas, Cefalosporinas, Aminoglicosídeos e demais antibióticos 

Antifúngicos, Antiviróticos 

Grupo de Estudos sobre Antibióticos 

Hormônios da Reprodução 

Anticoncepcionais 

Ocitócicos e Uterotônicos 

Insulinas e hipoglicemiantes orais 

Estudo da Coagulação Sangüínea: Coagulantes 

Anticoagulantes Anti-agregantes plaquetários  fibrinolíticos 

Anestésicos Gerais Inalantes 

Anestésicos Gerais Intravenosos I 

Anestésicos Gerais Intravenosos II 

Anestésicos Locais 

Relaxantes musculares esqueléticos 

Revisões do tema necessário reforço I 

Revisões do tema necessário reforço II 

 

Bibliografia básica:  

Katzung, B.G. Farmacologia básica e clínica. 10. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2010.  

Silva, P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2006. 

Brunton, L.L. (Ed.).Goodman & Gilman manual de farmacologia e terapêutica. 11.ed. Porto 

Alegre : Artmed, 2010.  

 

Bibliografia complementar:  

Brunton, L.L. (Ed.); Lazo, J.S. (Ed.); Parker, K. (Ed.). Goodman & Gilman as bases 

farmacológicas da terapêutica. 11.ed. Rio de Janeiro : McGrawHill, 2010. 

 Gennaro, A. R. Remington: a ciência e a prática da farmácia. 20.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004.  

Rang, H.P. et al. Rang & Dale farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011. 

Wells, B.G. et al. Manual de farmacoterapia. 6.ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2006. 

Bisson, M.P. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. 2.ed. Barueri: Manole, 2009.  
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Componente curricular: Medicina Legal e Deontologia  

 

Carga Horária: 64 

 

Ementa: 

Conhecimentos fundamentais teóricos e práticos do estudo das Ciências Forenses e da 

traumatologia aplicadas à medicina.Estudo da Deontologia Médica. Direitos humanos.  

 

Conteúdo: 

Importância. Histórico. Divisão didática. Perícias e peritos. 

Documentos Médicos Legais 

Traumatologia Médico Legal – Mecânicas 

Traumatologia Médico Legal – Físicas 

Trtaumatologia Médico Legal – Químicas 

Traumatologia Médico Legal – Físico-Químicas 

Traumatologia Médico Legal – Bioquímicas/Biodinâmicas 

Traumatologia Médico Legal – Mistas  

Lesões corporais sob o ponto de vista jurídico 

Casamento, separação e divórcio 

Sexologia criminal 

Embriaguês alcoólica 

Toxicofilias 

Tanatologia 

Imputabilidade penal e capacidade civil 

Novo código de Ética Médica 

Prontuário Médico 

Diceologia Médica 

Direitos Humanos  

 

Bibliografia básica: 

França, G.V. Medicina legal. 8. ed.  São Paulo: Guanabara Koogan, 2008.  

Hercules, H.C. Medicina legal: texto e atlas. São Paulo: Atheneu. 2009.  

França, G.V. Fundamentos de medicina legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  
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Bibliografia complementar:  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria das Ações Básicas de Saúde. Manual de instruções para 

o preenchimento da declaração de óbito. 3.ed. Brasília : Centro de Documentação do Ministério 

da Saúde, 2009. Disponível em: < http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf>. 

Gouvêa, W.S. A perícia médica judicial: uma abordagem prática. Belo Horizonte: Del Rey, 

2010.  

Correia-Lima, F.G. Erro médico e responsabilidade civil. Brasília: CFM, 2012.  

Dantas, E.; Contri, M. Comentários ao código de ética médica: resolução CFM nº 1931, de 17 

de setembro de 2009. Rio de Janeiro: GZ, 2010. 

Sebastiao, J. Responsabilidade médica civil, criminal e ética: legislação positiva aplicável. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1998.  

Pascual, F.A.V. O que disse o legista. Montes Claros: Unimontes, 2003.  

Sites recomendados 

www.abml.org.br 

www.portalmedico.org.br 

www.amb.org.br 

www.revistademedicinalegal.com.br 

 

Componente curricular: Patologia II 

 

Carga Horária: 80 

 

Ementa: 

Processos patológicos básicos possíveis de ocorrência no corpo humano, relação entre as 

causas, o desenvolvimento e as conseqüências dos mesmos, com ênfase nos aspectos anatomo-

patológicos e fisiopatológicos.  

Estudo das causas, mecanismos de formação, morfologia e fisiopatologia das doenças 

localizadas nos diversos órgãos e sistemas. Correlação com as manifestações clínicas. Técnicas 

de exames utilizadas em anatomia patológica. 

 

Conteúdo: 

Patologia do sistema digestório 

Patologia das glândulas anexas do sistema digestório 

Patologia do sistema urinário 
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Patologia do sistema endócrino 

Patologia do sistema nervoso central 

 

Bibliografia básica:  

Brasileiro Filho, G. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

Franco, M. et al. Patologia: processos gerais. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2010.  

Kumar,V. et al.  Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das doenças.  8. ed. Rio de 

Janeiro. Elsevier, 2010.  

 

Bibliografia complementar: 

King, T.C. Patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

Brasileiro Filho, G. Bogliolo patologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2013.  

Forones, N.M. et al. Guia de oncologia. Barueri: Manole, 2005.  

Gresham, G. A. Atlas de patologia geral. Rio de Janeiro: Atheneu, 1973.  

Junqueira, L.C.; Carneiro, J. Histologia básica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.   

-Sites sugeridos: 

www.saude.gov.br  

www.datasus.gov.br  

www.inca.gov.br  

www.bireme.br  

www.scielo.br  

www.capes.gov.br  

www.pathologyoutlines.com 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

 

Componente curricular: Práticas Integradoras III  

 

Carga Horária: 64 

 

Ementa: 

Estudo integrado dos componentes curriculares de Farmacologia, Patologia, Clínica Médica e 

Cirúrgica para aplicação na formação do médico generalista.  

 

Conteúdo: 
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Afecções mais prevalentes em Clínica Médica 

Afecções mais prevalentes em Clínica Cirúrgica 

Terapêutica farmacológica aplicada. 

Alterações anátomo-patológicas. 

 

Bibliografia Básica: 

Fauci, A.S. (Ed.). et al. Harrrison medicina interna. 17. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2008. 

2v.  

Goldman, L.; Ausiello, D. (Eds.). Cecil medicina. 23 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.2v.  

Katzung, B.G. Farmacologia básica e clínica. 10.ed. São Paulo : McGrawHill, 2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

Costa, S. C. et al. Otorrinolaringologia: princípios e prática. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

Kanski, J. J. Oftalmologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,  2008.  

Figueiredo, M.S.; Kerbauy, J.; Louenço, D.M. Guia de hematologia. Barueri: Manole, 2011.  

Greenspan, F.S.; Gardner, D.E. Endocrinologia básica e clínica. 7.ed.Rio de Janeiro: McGraw-

Hill, 2006.  

Towsend, C.M. et. al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica. 18. ed. 

Rio de Janeiro : Elsevier, 2010. 2v.   

 

Componente curricular: Saúde Coletiva III 

 

Carga Horária: 224 

 

Ementa: 

Administração e organização da saúde no Brasil. Gestão e planejamento em saúde. Saúde da 

Família como estratégia da Atenção Primária em Saúde. Políticas de saúde. Sustentabilidade e 

segurança do Meio ambiente do trabalho e saúde do trabalhador (lei 9795/99 e no decreto 

4.281).  

 

Conteúdo: 

APS:Territórios, rede de atenção, necessidades de saúde. 

Saúde da Família – Estratègia para organização da AtençãoPrimária em Saúde 

Princípios da ESF. 
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O trabalho em equipe. 

A participação social 

Atendimento domiciliar 

Saúde da família e os ciclos da vida. 

O Estado e as Políticas Públicas 

Origens dos paradigmas sanitários 

Evolução da Saúde no Brasil 

Saúde na constituição brasileira 

Leis orgânicas da saúde 

O Sistema Único de saúde: Evolução e situação atual 

SUS: Princípios e Diretrizes 

Organização dos serviços de saúde no SUS 

Histórico do processo Trabalho-Saúde-Doença; 

Principais conceitos usados em saúde do trabalhador; 

Aspectos básicos da legislação trabalhista relacionada à saúde e segurança do trabalho; 

Meio ambiente e trabalho; 

Saúde Ambiental e saúde do trabalhador. 

Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador  

Avaliação de riscos ocupacionais - Monitoramento ambiental 

A Avaliação de indicadores de exposição e efeito - Monitoramento biológico; 

Principais determinantes do processo saúde-doença dos trabalhadores; 

Introdução à toxicologia ocupacional; 

Acidentes do Trabalho - Epidemiologia e conduta; 

Proteção do trabalhador, a mulher trabalhadora, o trabalho do menor e do idoso, o portador de 

deficiência e o trabalho. Saúde do médico;  

Principais agravos à saúde relacionados ao trabalho. 

 

Bibliografia básica: 

Almeida Filho, N.; Barreto, M.L. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos, aplicações. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

Campos, G.W.S. (org.). et al. Tratado de saúde coletiva. 2.ed. São Paulo : Hucitec, 2012.  

Rouquayrol, M.Z.; Gurgel, M. Epidemiologia & Saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

 

Bibliografia complementar:  
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Andrade, S.M. de (org.). et al. Bases da saúde coletiva. Rio de Janeiro: Abrasco, 2003.  

Kroemer, K.H.E.; Grandjean, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 5. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2005.  

Mendes, R. Patologia do trabalho. 2.ed.  São Paulo: Atheneu, 2003.2v.  

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde.  Vigilância em saúde: parte 1. Brasília: 

Conass, 2011. (Coleção para entender a gestão do SUS, 2011, 5,I). Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.5.pdf>. 

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de saúde.  A Gestão administrativa e financeira no 

SUS. Brasília: CONASS, 2011. Disponível em 

http://www.conass.org.br/colecao2011/livro_8.pdf 

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Regulação em saúde. Brasília: CONASS, 

2011. Disponível em http://www.conass.org.br/colecao2011/livro_10.pdf 

Pereira, M.G. Epidemiologia: teoria e prática. 7. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003.  

Rocha, A.A.; Cesar, C.L.G. Saúde pública: bases conceituais. São Paulo: Atheneu, 2008.   

 

Componente curricular: Semiologia II 

  

Carga Horária: 352 

 

Ementa: 

Anamnese e introdução ao exame físico da criança, do adulto, da mulher e do idoso. 

Semiotécnica dos principais sinais e sintomas. Manobras e técnicas de exame dos aparelhos e  

sistemas; semiologia das afecções  mais freqüentes, métodos complementares de diagnóstico. 

Fisiopatologia das principais afecções.  

Anamnese Ginecológica  

a- Objetivo: Após a aula o aluno deverá estar apto a elaborar anamnese completa de paciente 

ginecológica  

b- Roteiro: Semiotécnica ginecológica, ênfase na história fisiológica e menstrual da mulher; 

história obstétrica e sexual  

c- Recurso didático: atendimento de pacientes nos Ambulatórios de Ginecologia da Instituição  
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Exame Ginecológico  

a- Roteiro: Exame físico do abdome de paciente ginecológica, ênfase para as alterações 

relacionadas com patologias ginecológicas. Inspeção e palpação dos genitais externos. Exame 

especular; toque vaginal unidigital, bidigital e bimanual; toque retal, com coleta de material 

para exame citológico  

b- Objetivos: Após a aula o aluno deverá estar apto a realizar todas as etapas do exame 

ginecológico  

c- Material didático: treinamento modelos , especulo vaginal, espátula de Ayres, escova 

endocervical  

Anamnese Obstétrica  

a- Objetivos: treinar o aluno a obter dados e informações importantes na assistência pré-natal  

b- Roteiro: Padronização da anamnese obstétrica, com ênfase na Historia da gravidez atual,  

calculo, utilizando a Regra de Naegele, da idade gestacional, data prevista para o parto, 

antecedentes obstétricos com possíveis intercorrências ou complicações  

c- Recurso didático: atendimento das gestantes atendidas no Ambulatório de PN da instituição  

Exame Físico Obstétrico  

a- Objetivos: treinar o aluno a realizar o exame clinico da grávida.  

b- Roteiro: Nesta o aluno realizará o exame físico da gravida. Consta de inspeção, palpação-

mensuração, percussão, ausculta fetal, pluviometria interna, exame especular e toque.  

c- Material didático: Treinamento em modelos e modelos experimental  

Exame Puerperal  

a- Objetivos: mostrar ao aluno as particularidades do exame físico da mulher no período 

puerperal  
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b- Roteiro : treinar o aluno a realizar o exame físico da paciente durante o período puerperal e 

reconhecer as modificações fisiológicas e patológicas do organismo da mulher neste período.  

c- Recurso didático: atendimento de pacientes internadas na Enfermaria obstétrica da 

Instituição 

Conteúdo: 

Exame físico  

Paciente idoso  

Ectoscopia  

Fascie  

Cianose  

Pele e fâneros  

Atitudes no leito  

Atitudes fora do leito  

Gânglios  

Marcha  

Movimentos Involuntários  

Circulação Colateral   

Exame Físico de cabeça  

Crânio e Face  

Boca  

Pescoço  

Ciclo Cardíaco  

Inspecção do precórdio 

Palpação do Precordio  

Primeira Bulha  

Segunda Bulha 

Terceira bulha  

Quarta bulha  

Clic  

Estalido  

Mecanismo de formação dos sopros 

Características semiológicas dos sopros  
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Sopros ejetivos  

Sopros Sistólicos Regurgitantes  

Sopros Diastólicos de Enchimento  

Sopros Diastólicos de Regurgitação   

Sopros contínuos  

Vertigem  

Inspecção estática do tórax   

Inspecção dinâmica do tórax  

Palpação torácica  

Percussão torácica  

Ausculta Pulmonar  

Tipos respiratórios  

Derrame Pleural  

Condensação Pulmonar  

Tosse e expectoração  

Pneumotórax  

Enfisema Pulmonar  

Dores Torácicas  

Hemoptise  

Liquido Pleural  

Atelectasia Pulmonar   

Topografia Abdominal  

Inpecção do Abdome 

Palpacao Abdominal  

Semiologia do Figado  

Semiologia do Baço   

Palpação dos Rins  

Ascite  

Liquido Ascitico 

Hernias  

Abdome Agudo Inflamatorio 

Abdome Agudo Perfurativo  

Hemorragia Digestiva Alta  

Cirrose  
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Pancreatite  

Hemorragia Digestiva Baixa  

Ulcera Peptica  

Diarreia  

Anamnse ginecológica 

Exame genitais internos 

Anatomia e embriologia genital 

Ciclo menstrual 

Disturbios menstruais e sangramentos genitais 

Anamnese Obstétrica 

Menopausa e climatério 

Dor, prolapsos e sindrome pré-menstrual 

Corrimentos e infecções genitais; disfunções sexuais 

Exames complementares na saúde da mulher 

Consulta pediátrica 

Anamnese da criança 

Exame físico 

Bases do crescimento infantil 

Desenvolvimento 

 

Bibliografia básica: 

ANDRADE, C.H.V. Exame Clínico do Coração: Aspectos práticos e fisiopatológicos. 

3.ed.Belo Horizonte:Coopmed, 2013 

PORTO, C.C.; PORTO A.L.(Eds.). Exame clínico: Porto & Porto. 7.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara koogan, 2013. 

BENSENOR, I.M; ATTA, J.A; MARTINS, M.A. Semiologia Clinica: Sintomas Gerais. 

Sintomas e Sinais Especificos. Dor. Insuficiencias. São Paulo: Savier, 2002. 

 

Bibliografia complementar  

LOPES, M.; LAURENTYS-MEDEIROS, J. Semiologia médica: as bases do diagnóstico 

clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004. 

RAMOS JUNIOR, J., Semiotécnica da observação clínica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 1995. 

PORTO, C.C.; PORTO A.L.(Coed.). Semiologia médica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

koogan, 2014. 
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BRANT,W.E.; HELMS, C.A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 3ªed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 4v. 

JUHL, J. H.; CRUMMY, A. B.; KUHLMAN, J. E., Paul-Juhl - interpretação radiológica. 7. ed. 

Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 

REVISTA Medicina Ribeirão Preto. 

www.medscape.br 

www.cadiol.com.br 

www.medstudent.com.br 

http://cardiovascular.cx 

 

 

4ª série 

 

Componente curricular: Clínica Cirúrgica I 

  

Carga horária: 176 

 

Ementa: 

Conhecimento, diagnóstico, tratamento e prognóstico das afecções prevalentes do sistema 

ocular, orelha, nariz e garganta, esôfago, ossos, músculos, ligamentos, articulações, parede 

abdominal, cavidade peritoneal e do sistema vascular. Atendimento geral de paciente 

politraumatizado e vítima de queimaduras.   

 

Conteúdo: 

Pré e Pós-operatório 

Ferida Operatória 

Cirurgia Ambulatorial 

Parede Abdominal (hérnias) 

Esôfago 

Estômago 

Intestino Delgado 

Pâncreas e Baço 

Fígado, Vesícula e Vias Biliares 

Princípios da Cirurgia Vascular e Angiologia 
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Anatomia e Embriologia 

Fisiologia da visão 

Semiologia oftalmológica 

Erros de refração 

Pálpebras e sistema lacrimal 

Conjuntiva  

Córnea esclera 

Cristalino 

Glaucoma 

Retinopatia diabética 

Retinopatia Hipertensiva 

DMRI, maculopatia por cloroquina 

Motilidade ocular/Estrabismo 

Doenças sistêmicas com implicações oftalmológicas 

Traumas e urgências 

Semiologia Otorrinolaringológica 

Rinopatias 

Sinusopatias 

Apnéia do sono e hipertrofia adeno-amigdaliana 

Doenças do ouvido externo 

Doenças do ouvido médio 

Epistaxes e corpos estranhos 

Introdução ao estudo Ortopedia e Traumatologia.  

 Fraturas e Luxações conceitos gerais.          

Métodos de Tratamento em Traumatologia. 

 

Bibliografia básica: 

Barros Filho, T.E. de; Carmargo, O.P. de; Camanho, G.L.C. Clínica ortopédica. Barueri : 

Manole, 2012. 2v.   

Riordan-Eva, Paul; Whitcher, John P. Oftalmologia geral de Vaughan & Asbury. 17.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2011.  

Towsend, C.M. et. al. Sabinston tratado de cirurgia : a base biológica da prática cirúrgica 

moderna. 18.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2v.  
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Bibliografia complementar: 

Doherty, G.M. (Ed.). Cirurgia: diagnóstico & tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro : Guanabara 

Koogan, 2011.  

Faloppa, F. Albertoni, W.M. (Coord.) Guia de ortopedia e traumatologia. Barueri: Manole, 

2008.  

Goldman, L.; Ausiello, D. (Eds.). Cecil medicina. 23 ed. Rio de Janeiro:  Elsevier, 2009. 2v.  

Kanski, Jack J. Oftalmologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

Bailey, B.J. ; Jhonson, T.T. Otorrinolaringologia: cirurgia de cabeça e pescoço. 4.ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2010.  

 

 

Componente curricular: Clínica Cirúrgica II 

 

Carga Horária: 160 

 

Ementa: 

Fundamentação de princípios básicos em Clínica Cirúrgica e Anestésica. Elaboração de 

conhecimentos essenciais de Semiologia, Propedêutica e Terapêutica para o preparo pré-

operatório básico e especial em pacientes cirúrgicos complexos ou graves. Complicações pós-

operatórias e medidas profiláticas e terapêuticas. Infecções cirúrgicas e profilaxia com 

antibióticos. Análise e conscientização sobre limitações, responsabilidades e deveres do médico 

ante o paciente, a instituição e a comunidade. 

 

Conteúdo: 

Anatomia, Embriologia, Fisiologia, Anamnese e Exame Físico. Uropediatria: estenose de JUP, 

refluxo vesico uretral, megaureter, hipospádia e criptoquirdia. ITU.  

Escroto agudo, priapismo, fimose, furnier. 

Hiperplasia prostática benigna e maligna.  

Neoplasia renal, vesical, testículo e pênis.  

Avaliação e medicação pré-anestésica. Intubação traqueal.  

Anestesia geral. 

Bloqueios de nervos periféricos.   

Equilíbrio ácido-base. Parada cardíaca e reanimação.  

Dor: bases anatomo-fisiológicas e do tratamento.  
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Fissura. Hemorróidas. Abscesso e fístulas. Cisto pilonidal. Prolapso retal. Doenças 

inflamatórias do intestino. Pólipos e neoplasias intestinais. 

 

Bibliografia básica: 

Rodrigues Netto Jr,  N. (Org). Urologia prática. 5. ed.  São Paulo: Roca, 2008. 

Towsend, C.M. et. al. Sabinston tratado de cirurgia : a base biológica da prática cirúrgica 

moderna. 18.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2v.  

Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo (SAESP). Tratado de anestesiologia 

SAESP. 5.ed. São Paulo : Atheneu, 2001.  

 

 

Bibliografia complementar: 

Coelho, H. Aparelho digestivo: clínica e cirurgia. 3. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2006. 2v.  

Dall`Oglio, M. et al. Guia de urologia. Barueri: Manole, 2005.  

Goldman, L.; Ausiello, D. (Eds.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009.2v.  

Doherty, G.M.  Cirurgia: diagnóstico & tratamento . 13.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 

Matos, D. et al. Guia de Coloproctologia. Barueri : Manole, 2004.   

 

Componente curricular: Clínica Médica I  

 

Carga Horária: 112 

 

Ementa: 

Reconhecimento dos mecanismos dermatológicos e hematológicos normais dos seres humanos, 

a interação entre agentes biológicos de doenças e o ser humano, os conceitos gerais, 

diagnósticos e condutas das afecções mais prevalentes dermatológicas e hematológicas.   

 

Conteúdo: 

Síndrome anêmica 

Anatomia e fisiologia da pele 

Diagnóstico diferencial das anemias 

Lesões elementares 

Semiologia Dermatológica. 



99 

 

  

Leucograma 

Eczemas: conceito/classificação/quadro clínico: Eczema de contato, eczema de estase, eczema 

disidrótico e eczema numular. 

Anemia ferropriva - Anemia de doença crônica 

Eritemato-escamosas: Psoríase. 

Anemia megaloblástica - Síndrome hemolítica: fisiopatologia e clínica - Classificação 

Micoses superficiais: Tinhas. 

Anemias hemolíticas por alterações da membrana eritrocitária 

Micoses superficiais: Pitiriase versicolor, candidíase. 

Anemia falciforme 

Talassemias - Anemias hemolíticas adquiridas 

Micoses Profundas: Paracoccidioidomicose 

Linfomas 

Micoses Profundas: Esporotricose, 

Piodermites: conceito/classificação: Ectima, Erisipela, Impetigo e estafilodermias. 

Mieloma múltiplo 

Dermatoviroses: conceito/classificação: Herpes simples, Herpes zoster. 

Leucemias 

Dermatoviroses: Verrugas Virais, Molusco contagioso. 

Síndrome mielodisplásica 

Leishmaniose 

Hemostasia 

Hanseníase 

Coagulograma 

Treponematoses: conceito/classificação: Sífilis. 

Púrpuras 

Doenças bolhosas: Pênfigo vulgar e Pênfigo foliáceo 

Hemofilia e Doença de von Willebrand 

Farmacodermias 

Lesões Pré-Neoplásicas e Tumores Malignos: carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular.  

Tumores Malignos: Melanoma Maligno 

 

Bibliografia básica: 

Goldman, L.; Ausiello, D. (Eds.). Cecil medicina. 23 ed. Rio de Janeiro:  Elsevier, 2009. 2v.  
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Fauci, A.S. (Ed.). et al.  Harrison medicina interna. 17 ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2008. 

2v.  

Azulay, R.D. ; Azulay, D.R. Dermatologia. 5.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2008.  

 

Bibliografia complementar: 

Zago, M.A.; Falcão, R.P.;Pasquini, R. Hematologia: fundamentos e prática. São Paulo: 

Atheneu, 2005.  

Andreoli, T.E. et al. (Eds.). Cecil medicina interna básica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002.  

Figueiredo, M.S.; Kerbauy, J.; Louenço, D.M. Guia de hematologia. Barueri: Manole, 2011.  

Cuce, L. C.; Festa Neto, C. Manual de dermatologia. 2.ed. São Paulo : Atheneu, 2001. 

Sampaio, S. P.; Rivitti, E. A. Dermatologia. 3.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2008.  

 

Componente curricular: Clínica Médica II 

 

Carga Horária: 192 

 

Ementa: 

Reflexão sobre os conceitos gerais das principais doenças dos sistemas endócrino, renal e 

digestivo. Formulação de diagnóstico clínico, compreensão dos principais exames laboratoriais 

e conduta terapêutica das afecções de maior prevalência. 

 

Conteúdo: 

Anatomia renal macroscópica e microscópica. Função renal e filtração glomerular. Avaliação 

do RFG. Exames em Nefrologia. Cálculo do clearence. 

Análise do exame de urina. Alterações da concentração, pH, hematúrias, proteinúrias, 

cilindrúria, piúria. Bacterioscopia e Urocultura 

Diabetes Mellitus (D.M.): Conceito, epidemiologia, classificação e diagnóstico 

Insuficiência renal crônica. Conceito. Classificação. Complicações. Manuseio 

DM tipo 2-  fisiopatologia e quadro clínico 

Nefropatia diabética 

DM tipo 2: Tratamento 

Glomerulopatias crônicas. Etiologia. Fisiopatogenia. Quadro clínico. Tratamento 

DM tipo 1- Quadro clínico e tratamento 
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Glomerulopatias crônicas. Etiologia. Fisiopatogenia.Quadro clínico.Tratamento 

D.M.: Cetoacidose diabética e Hipoglicemia 

Síndromes nefróticas 

Tireóide: Introdução e Avaliação funcional 

Tireóide: Hipotireoidismo 

Tireóide: Tireotoxicose 

Nefropatia do refluxo 

Tireóide: Tireoidites 

Infecção do trato urinário 

Tireóide: Nódulo e Câncer de tireóide 

Insuficiência renal aguda I 

Adrenal: Introdução 

Síndrome de Cushing 

 Insuficiência renal aguda II 

Adrenal: Hiperplasia adrenal congênita 

Hipertensão de origem renal 

Adrenal: Insuficiência adrenal 

Outras hipertensões secundárias 

Hipófise: Eixo hipotálamo-hipófise e Tumores hipofisários 

Urolitíase. Estudo metabólico 

Doenças renais congênitas. Incidência. Evolução. Prognóstico e manuseio 

Tumores renais- 

Tubulopatias hereditárias e adquiridas 

Doença do refluxo gastro esofágico 

Icterícia 

Colecistite 

Hemorragia digestiva 

Doença inflamatória intestinal 

Pancreatite 

Ascite 

Hepatites 

 

Bibliografia básica: 

Vilar, R.L. Endocrinologia clínica. 5.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
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Riella, M. C. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5. ed. Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 2010.  

Moraes Filho, J. P. (org.). Tratado das enfermidades gastrintestinais e pancreáticas. São Paulo: 

Roca, 2008.  

 

Bibliografia complementar: 

Ajzen, H.; Schor, N. (Coord.). Guia de nefrologia. 2.ed. Barueri : Manole, 2005.  

Dani, R.; Passos, M.C.F. Gastroenterologia essencial. 4. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  

Fauci, A.S. (Ed.). et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio de Janeiro : McGrawhill, 2008. 

2v.  

Greenspan, F.S. Endocrinologia básica e clínica. 7.ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2006.  

Goldman, L.; Ausiello, D. (Eds.).  Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 2v.  

Periódicos: 

Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia = Disponível em: 

http://link.periodicos.capes.gov.br>. ou <http://www.scielo.br>  

 

Componente curricular: Clínica Médica III 

 

Carga Horária: 160 

 

Ementa: 

Conceitos gerais, diagnóstico e conduta das afecções mais prevalentes do aparelho 

cardiovascular, respiratório e métodos de diagnóstico por imagem.  

 

Conteúdo: 

Insuficiência cardíaca congestiva 

Cardiopatia isquêmica 

Miocardiopatia 

Cor pulmonale crônico 

Valvopatias 

Eletrocardiograma 

Asma no adulto e na criança 
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Pneumonia  adquirida na comunidade 

Tabagismo 

Tuberculose 

Bronquiectasia 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 

Abscesso pulmonar 

Neoplasia pulmonar 

Pneumotórax e derrame pleural 

Diagnóstico por imagem – padrões pulmonares 

Diagnóstico por imagem – processos inflamatórios e fúngicos do pulmão 

Diagnóstico por imagem de neoplasia e tuberculose pulmonar 

Diagnóstico por imagem em abdome – anatomia radiológica do abdome 

Diagnóstico por imagem do aparelho cardiovascular  

 

Bibliografia básica: 

Brant,W.E.; Helms, C.A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 4v.  

Goldman, L.; Ausiello, D. (Eds.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009.2v.  

Stefanini, E.; Kasinski, N.; Carvalho, A.C.(coords.). Guia de Cardiologia. 2. ed. Barueri : 

Manole, 2009.  

 

Bibliografia complementar: 

Andrade, C.H.V. Exame clínico do coração: aspectos práticos e fisiopatológicos.  2.ed. Belo 

Horizonte :Coopmed , 2004.  

Gomes, M. et al. Atualização e reciclagem em pneumologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2006. 

Nery, L. E.; Fernandes, A. L. G.; Perfeito, J. A. J. (Coords.). Guia de pneumologia. Barueri: 

Manole, 2006.  

Tarantino, A. B. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

Zamboni, M.; Pereira, C.A.C. (Eds).  Pneumologia: diagnóstico e tratamento. São Paulo: 

Atheneu, 2007.  

 

Componente curricular: Clínica Médica IV 

 

Carga Horária: 208 
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Ementa: 

Estabelecimento de relações entre as doenças do sistema nervoso central e a saúde mental. 

Estudo das bases biológicas das doenças mentais. Doenças infecciosas e parasitárias 

prevalentes e suas apresentações no sistema nervoso. 

 

Conteúdo: 

Anatomia do sistema nervoso 

Exame neurológico clínico e procedimentos de investigação 

Exame das funções mentais e consciência neurológica 

Doenças sexualmente transmissíveis e suas manifestações neurológicas 

Doenças imunizáveis 

Abordagem do doente mental ou com lesão cerebral 

Doenças por traumas em cérebro e coluna 

Neuropatias inflamatórias, infecciosas e alcoólicas 

Orientação, memória e sensopercepção 

Doenças infecciosas do sistema nervoso central 

Doenças cerebrovasculares e depressão 

Cefaléias e infecções 

Migrâneas e ansiedade 

Epilepsias e comportamento 

Doenças bacterianas, viróticas e fúngicas 

Parasitoses e neurocisticercose 

Os alicerces da saúde mental 

Cérebro, comportamentos, emoções e sentimentos 

Drogas antibióticas e as de ação no sistema nervoso central 

Dependência química e riscos de infecção 

 

Bibliografia básica: 

Dalgarrondo, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008.  

Kaplan, H.; Sadock, B.J. Kaplan & Sadock compêndio de psiquiatria: ciência do 

comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed.  Porto Alegre : Artmed, 2007.  
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Rowland, L. P.; Pedley, T.A.(Eds.). Merrit tratado de neurologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011.  

 

Bibliografia complementar: 

Focaccia, R. (Ed.). Veronesi tratado de infectologia. 3.ed.São Paulo: Atheneu, 2008. 2 v.  

Tene, C. T.; Demetrio, F.N. Psicofarmacologia aplicada: manejo prático dos transtornos 

mentais. São Paulo: Atheneu, 2007.  

Nitrini, R.; Bacheschi, L.A. A neurologia que todo médico deve saber. 2.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007.  

Salomão, R.; Pignatari, A.C.C. (Coords.). Guia de infectologia. Barueri: Manole, 2006.   

Tavares, W; Marinho, L.A.C. Rotinas de diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e 

parasitárias. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2007.  

 

Componente curricular: Práticas Integradoras IV 

 

Carga Horária: 64 

 

Ementa: 

Estudo integrado dos componentes curriculares de Clínica Médica e Cirúrgica aplicada à  Saúde 

do Adulto, da Mulher,   da Criança e do Adolescente para  formação do médico generalista. 

 

Conteúdo: 

Afecções mais prevalentes em Clínica Médica 

Afecções mais prevalentes em Clínica Cirúrgica 

Afecções mais prevalentes na mulher, com abordagem de temas básicos de ginecologia e 

obstetrícia. 

Medicina preventiva.  

Afecções mais prevalentes na criança e adolescente 

Conceitos fundamentais aplicados à Saúde do Adulto, Mulher, da Criança e do Adolescente.   

 

Bibliografia básica: 

Montenegro, C.A.B.; Rezende Filho, J. de. Rezende Obstétrica fundamental. 12.  ed.  Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

Murahovschi, J. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6. ed. São Paulo : Sarvier, 2006.  
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Towsend, C.M. et. al. Sabinston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica 

moderna. 18.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2v.  

 

Bibliografia complementar: 

Brant,W.E.; Helms, C.A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 4v.  

Goldman, L.; Ausiello, D. (Eds.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009.2v.  

Marcondes, E. et al. Pediatria básica: pediatria clínica e especializada. 9.ed. reimp. São Paulo : 

Sarvier, 2011. v.3.  

Menke, C. H. et al.Rotinas em mastologia.2.ed.Porto Alegre: Artmed,2007.  

Srougi, M.; Cury, J. (Eds.). Urologia básica: curso de graduação médica (USP). São Paulo: 

Manole, 2006.   

 

Componente curricular: Saúde Coletiva IV 

 

Carga Horária: 96 

 

Ementa: 

Vigilância em saúde: Saúde Ambiental e serviços de saúde, Ações de vigilância à saúde junto 

aos serviços públicos de saúde e da população. Sustentabilidade e riscos no ambiente dos 

serviços de saúde (lei 9795/99 e no decreto 4.281). Práticas em saúde coletiva 

 

Conteúdo: 

Vigilância em saúde conceitos e definições 

Importância da Vigilância em Saúde como facilitador no processo de mudança do modelo de 

Saúde.  

Manejo de sistemas locais de informação de saúde e alimentação dos bancos de dados locais.  

Identificação e priorização dos problemas de saúde da população.  

Prioridades em saúde e propostas de atuação.  

O sistema de vigilância e seus componentes.  

Modelo da Vigilância epidemiológica. Sistema de saúde suplementar 

Vigilância em Saúde Ambiental.  

Vigilância em Saúde do Trabalhador.  

Vigilância em saúde Ambiental.  
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Vigilância em Doenças transmissíveis. 

Vigilância em doenças não transmissíveis 

Vigilância em Violências e acidentes 

Práticas em atenção primária: Saúde da mulher, Saúde da criança, saúde do adulto, Saúde do 

idoso, Saúde mental. 

Sustentabilidade do ambiente dos serviços de saúde. 

Resíduos sólidos de serviços de saúde 

Riscos ambientais em serviços de saúde.  

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais em serviços de saúde – PPRA 

PORTARIA N.° 485, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005 

PORTARIA RDC ANVISA no 306/04 e PORTARIA CONAMA no 358/05 

 

Bibliografia básica: 

Almeida Filho, N.; Barreto, M.L. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos e aplicações. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

Campos, G.W.S. (org.). et al. Tratado de saúde coletiva. 2.ed. São Paulo : Hucitec, 2012.  

Rouquayrol, M.Z.; Gurgel, M. Epidemiologia & Saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013.   

 

Bibliografia complementar: 

BRASIL - Ministério do Trabalho e Emprego – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde 

no Trabalho em Estabelecimento de Saúde (NR 32) – Portaria n. 485, de 11 de Novembro de 

2005- Brasília – 2005. 

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Portaria nº 358 de 2005. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitària. Portaria nº306. 2004. 

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vigilância em saúde: parte 1. Brasília: 

CONASS, 2011. ( Coleção para entender a gestão do SUS, 2011,5,I). Disponível em 

 http://www.conass.org.br/colecao2011/livro_5.pdf 

 Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vigilância em saúde: parte 2. Brasília: 

CONASS, 2011. (Coleção pra entender a Gestão do SUS, 2011, 5,I). Disponível em 

 http://www.conass.org.br/colecao2011/livro_6.pdf  

Pereira, M.G. Epidemiologia: teoria e prática. 2.ed. 7. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003.  

Rocha, A.A.; Cesar, C.L. G. Saúde pública: bases conceituais. São Paulo: Atheneu, 2008.  

Silva, M.G.C. da. Saúde pública: auto-avaliação e revisão. 3.ed. São Paulo : Atheneu, 2004. 
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Marques, M.C.C. et al. (Orgs.). Vigilância sanitária: da gestão ao risco sanitário. São Carlos: 

RiMa, 2006. 

Monteiro, C.A. (Org.). Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução do país e de suas 

doenças. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 2000.  

 

Componente curricular: Saúde da Criança e do Adolescente 

 

Carga Horária: 128 

 

Ementa: 

Estudo teórico - prático da semiologia pediátrica e das patologias mais frequentes, destacando 

os procedimentos diagnósticos, exames complementares e tratamento, alem das orientações 

relativas à Medicina Preventiva. Estudo da Estratégia do AIDPI (Atenção Integrada das 

Doenças prevalentes na Infância) elaborada OMS e adotada pelo MEC e MS para pediatria do 

PSF. 

 

Conteúdo: 

Pediatria - importância - divisão etária - Patologias mais freqüentes 

Consulta Pediátrica - anamnese - exame físico 

RN a termo 

Avitaminoses 

Desidratação 1ª  parte 

Desidratação 2ª  parte 

Desidratação 3ª  parte 

Imunizações  

RN pré-termo e pós-termo 

Diarréia aguda 

Desnutrição protéico calórica 1ª  parte 

Desnutrição protéico calórica 2ª  parte 

Diarréia crônica 

Aleitamento materno 1ª  parte 

Aleitamento materno 2ª  parte 

Alimentação de 0 a 2 anos 1ª parte 

Alimentação de 0 a 2 anos 2ª parte 
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Meningite 

Bronquiolite 

IVAS  1ª parte 

IVAS 2ª  parte 

IVAS 3ª  parte 

Infecções Materno fetais  

Parasitoses intestinais 

Anorexia 

Mucoviscidose 

Antibioticoterapia 1ª  parte 

Calendário de indicações cirúrgicas na infância 

Crescimento e desenvolvimento 

Antibioticoterapia 2ª  parte 

Tuberculose 

Antibióticos em pediatria 3ª  parte 

Asma brônquica 

Desconforto respiratório do RN 

Refluxo gastroesofágico 

Erros inatos do metabolismo 

Acidente ofídico 1ª parte 

Pneumonias  

GNDA 

Acidente ofídico 2ª parte 

Doenças exantemáticas 

Abdome agudo 

Adolescência 

Icterícia no RN 

Vulvovaginites 

Convulsões na infância 

Obesidade 

Anemias 

Infecção do trato urinário 

AIDPI -  Introdução – Sinais Gerais de Perigo 

Avaliar a criança com Tosse e dificuldade de respirar 
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Avaliar a criança com asma. 

Avaliar a criança com diarréia e sinais de desidratação 

Tratamento da desidratação pela metodologia do AIDPI 

Apresentação dos sinais e sintomas dos sinais gerais de perigo, tosse e dificuldade de respirar, 

desidratação através de filmes. 

Avaliar a criança com febre e otites. 

Avaliar a criança com desnutrição e anemia, pela metodologia do AIDPI 

Apresentação dos sinais e sintomas de febre, desnutrição e anemia através de filmes. 

Identificar o tratamento adequado, pela metodologia do AIDPI. 

Atenção a criança de uma semana a dois meses de idade I parte 

Atenção a criança de uma semana a dois meses de idade II parte 

 

Bibliografia básica: 

Marcondes, E. et al. Pediatria básica: pediatria clínica geral.  9.ed.reimp. São Paulo: Sarvier, 

2009. v.2.  

Marcondes, E. et al. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9.ed. 2ª reimp. São Paulo: 

Sarvier, 2005. v.1.  

Murahovschi, J. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6. ed. São Paulo : Sarvier, 2006.  

 

Bibliografia complementar: 

Brasil. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 4v.  

Farhat, C. K. Imunizações : fundamentos e prática.  5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008.  

Kliegman, R.M.et al. Nelson tratado de pediatria. 18. ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 2v.  

Lima, A. J. de. Pediatria essencial. 5.  ed. São Paulo : Atheneu,1999. 

Morais, M.B; Campos, S.O.; Silvestrini, W.S. Guia de pediatria. Barueri: Manole, 2005.  

 

Componente curricular: Saúde da Mulher  

 

Carga Horária: 144 

 

Ementa: 

Abordagem dos temas básicos em ginecologia e obstetrícia com ênfase nos seguintes tópicos: 

Semiologia obstétrica; Fisiologia feto-placentária e do líquido amniótico; Assistência ao pré-
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natal – parto e puerpério; Gestação de alto risco; Aspectos do planejamento familiar. Principais 

afecções ginecológicas. 

Anamnese Ginecológica  

a- Objetivo: Após a aula o aluno deverá estar apto a elaborar anamnese completa de paciente 

ginecológica  

b- Roteiro: Semiotécnica ginecológica, ênfase na história fisiológica e menstrual da mulher; 

história obstétrica e sexual  

c- Recurso didático: atendimento de pacientes nos Ambulatórios de Ginecologia da Instituição  

Exame Ginecológico  

a- Roteiro: Exame físico do abdome de paciente ginecológica, ênfase para as alterações 

relacionadas com patologias ginecológicas. Inspeção e palpação dos genitais externos. Exame 

especular; toque vaginal unidigital, bidigital e bimanual; toque retal, com coleta de material 

para exame citológico  

b- Objetivos: Após a aula o aluno deverá estar apto a realizar todas as etapas do exame 

ginecológico  

c- Material didático: treinamento modelos , especulo vaginal, espátula de Ayres, escova 

endocervical  

Anamnese Obstétrica  

a- Objetivos: treinar o aluno a obter dados e informações importantes na assistência pré-natal  

b- Roteiro: Padronização da anamnese obstétrica, com ênfase na Historia da gravidez atual,  

calculo, utilizando a Regra de Naegele, da idade gestacional, data prevista para o parto, 

antecedentes obstétricos com possíveis intercorrências ou complicações  

c- Recurso didático: atendimento das gestantes atendidas no Ambulatório de PN da instituição  

Exame Físico Obstétrico  
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a- Objetivos: treinar o aluno a realizar o exame clinico da grávida.  

b- Roteiro: Nesta o aluno realizará o exame físico da gravida. Consta de inspeção, palpação-

mensuração, percussão, ausculta fetal, pluviometria interna, exame especular e toque.  

c- Material didático: Treinamento em modelos e modelos experimental  

Exame Puerperal  

a- Objetivos: mostrar ao aluno as particularidades do exame físico da mulher no período 

puerperal  

b- Roteiro : treinar o aluno a realizar o exame físico da paciente durante o período puerperal e 

reconhecer as modificações fisiológicas e patológicas do organismo da mulher neste período.  

c- Recurso didático: atendimento de pacientes internadas na Enfermaria obstétrica da 

Instituição 

Conteúdo: 

Embriologia/ Influencia dos hormônios esteroides 

Fisiologia do eixo H-H-O 

Ciclo menstrual 

Esteroidogenese/ Estrogenios e progestogenios: ação, metabolismo, excreção 

Amenorreia 

Anovulacao 

Hiperandrogenismo 

Sangramento uterino anormal 

Miomas 

TPM/Dismenorréia 

Puberdade 

Climatério – quadro clínico, diagnóstico, exames complementares, TH 

DST 

Leucorréias 

DIPA 

Infertilidade conjugal – conceito, fatores etiológicos 

Abordagem do casal infértil 
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Infertilidade: técnicas de reprodução assistida 

Endometriose – epidemiologia, etiopatologia,quadro clinico 

Endometriose – classificação, diagnóstico e tratamento 

Endometriose- diagnóstico por imagem 

Embriologia e Anatomia da Mama 

Embriologia e Anatomia da Mama  

Doenças Benignas da Mama I  

Doenças benignas da Mama II  

Câncer de Mama: fatores de risco, epidemiologia, apresentação clínica, tipos histológicos, 

fatores prognósticos  

Câncer de Mama: Estadiamento e Tratamento  

Prolapsos genitais  

Vulva   

Colo Uterino  

Câncer de ovário  

Corpo uterino – lesões precursoras, adenocarcinoma, sarcomas 

Fisiologia da gravidez I: ovulação , implantação e embriogênese desenvolvimento placentário,  

crescimento e maturação  da placenta   

Fisiologia da gravidez II: diagnostico de gravidez ( Clínico e laboratorial)  

Desenvolvimento do feto  

Fisiologia da gravidez III: Modificações do organismo Fisiologia da gravidez IV : Modificações 

do Organismo materno  

Parto  I– conceito,  trajeto Parto II – o feto como móvel, estática feta( relações uterofetais) 

Parto III - Contratilidade uterina/ Evolução clinica do parto, diagnostico, períodos do parto, 

mecanismo de parto  

Assistência pré – natal  I: anamnese,curva de crescimento fetal, drogas  e vacinas, Exames 

complementares  

Assistência pré – natal  II: Drogas  e vacinas, Exames complementares –  

Prematuridade (Diagnóstico,  medidas preventivas, fatores de risco)   

Uteroinibição  

Prenhez múltipla  

Incompatibilidade RH I 

Puerperio normal   

Puerpério patológico  
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Gravidez prolongada (conceito, condução) Maturação cervical e indução do TP  

Avaliacao de vitalidade fetal I (Intra-parto)  

Avaliação da vitalidade fetal II( Anteparto)  

Apresentações anômalas   

RPM 

Parto operatório: fórceps  

Parto operatório: cesareana  

Infecções congênitas   

Abortamento  

Gravidez ectópica  

Moléstia trofoblastica  

PP  

DPP  

Rotura uterina/ vasa previa. Seio marginal. Subinvolução uterina Hipertensão na gravidez I   

Hipertensao  na gravidez  

Liquido amniótico: fisiologia, circulação, técnicas de avaliação oligo e polihidramnio   

Métodos contraceptivos I  

Métodos contraceptivos II  

Planejamento familiar  em Situações   especiais   

 

Bibliografia básica: 

Berek, J.S. Berek & Novak tratado de ginecologia. 14.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008.  

Montenegro, C. A. B.; Rezende Filho, J. de. Rezende Obstétrica fundamental. 13. ed. Rio de 

Janeiro : Guanabara Koogan, 2014.  

Zugaib, M. (Ed.). Zugaib obstetrícia. 2.ed. Barueri: Manole, 2012.  

 

Bibliografia complementar: 

Carvalho, G. Citologia do trato genital feminino. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 2002.  

Girão, M.J.B.C.; Lima, G.R. de; Baract, E.C. Ginecologia. Barueri: Manole, 2009.  

Martins, N.V.; Ribalta, J.C. (Eds.). Patologia do trato genital inferior. São Paulo: Roca, 2005.  

Menke, E.; Carlos, H. et al. Rotinas em mastologia. 2.ed.Porto Alegre: Artmed,2007.  

Neme, B. Obstetrica básica. 3ed .São Paulo: Sarvier, 2005.  

Sites sugeridos: 
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www.saude.gov.br 

www.datasus.gov.br 

www.inca.gov.br 

www.bireme.br 

www.scielo.br 

www.capes.gov.br  

 

 

5ª série 

 

Componente curricular: Estágio de Clínica Cirúrgica I 

 

Carga Horária: 300 

 

Ementa: 

Revisão e sedimentação dos aspectos práticos mais prevalentes em Cirurgia Geral, Neurologia, 

Ortopedia, Traumatologia, Coloproctologia, Urologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Cérvico-

Facial e Oftalmologia. 

Discussão de casos clínicos, treinamento do exame físico e nos portadores de doenças do 

sistema digestivo, tórax, pescoço, ossos, articulações, olhos, ouvidos, vias urinárias e sistema 

nervoso. Destaque no comportamento ético e relacionamentos interpessoais entre médico-

paciente.   

Capacitação e treinamento do graduando no atendimento de urgências e emergências médicas 

mais comuns do adulto.  Identificar urgência e emergência, cuidado de paciente grave, suporte 

básico e avançado. Relação médico-paciente e familiar em situações de urgência e emergência. 

Realizar atendimento do paciente cirúrgico e traumatológico em unidades de urgência e 

emergência no HCSL. Acompanhar no Centro Cirúrgico os pacientes da emergência. Visitas 

aos pacientes internados no setor de urgência, na Enfermaria Cirúrgica e Unidade de Terapia 

Intensiva. 

 

Conteúdo: 

Traumatismos em geral 

Politraumatismos 

Traumatismo abdominal, torácico, crânio-encefálico e dos membros. 
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Afecções cirúrgicas dos sistemas digestivo, respiratório, cardiovascular e músculo esquelético 

Pré e pós-operatório nas cirurgias eletivas, de urgência e emergência 

Hidratação e terapêutica transfusional em cirurgia 

Choque  

Afecções congênitas  

Doenças infecciosas. 

Osteocondroses  

Epifisiólise.  

Doenças orificiais 

Doenças Inflamatórias instetinais 

Doenças neoplásicas do cólon, reto e ânus. 

Urgências em doenças coloproctológicas 

Fisiologia da miccção, Noções de urodinâmica. 

Uroginecologia – Incontinencia urinaria de esforço, cirurgias corretivas e bexiga hiperativa. 

Neurourologia manifestações urológicas das doenças neurológicas. 

Uroncologia – Tumores: próstata, bexiga, urotelio superior, renal, pênis, testículo. 

Disfunção erétil – Impotência sexual, ejaculação precoce e doença de peyronie.  

Noções de infertilidade. 

Urgências urogenitais cirúrgicas – Trauma urológico. 

Revisão de Neuroanatomia 

Exame neurológico normal/coma 

Trauma craneo-encefálico  

Trauma raquimedular 

Doenças cerebrovasculares  

Compressões raquimedulares 

Tumores cerebrais  

Semiologia ORL 

Urgências ORL  

Tumores da cabeça e do pescoço 

Rouquidão 

Vertigem 

Anatomia e fisiologia do olho e da visão 

Métodos de exames oftalmológicos 

Vícios de refração 
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Olho Vermelho  

Traumas e urgências oftalmológicas 

 

Bibliografia básica: 

Doherty, G.M.(Ed.). Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  

Goldman, L.; Ausiello, D.(Eds.)  Cecil medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2009.2v.  

Towsend, C.M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 

18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2v.  

Bibliografia complementar: 

Simon, R.R.; Sherman, S.C. Emergências ortopédicas. 6.ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.  

Campos, F.G.C.M. de; Regados, F.S.P.; Pinho, M. Tratado de coloproctologia. São Paulo: 

Atheneu, 2012.  

Costa, S.S.et al. Otorrinolaringologia: princípios e prática. 2.ed. Porto Alegre: Artmed,  2009.  

Kanski, Jack J.  Oftalmologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro : Elselvier,  2008.  

Rodrigues Netto Jr., N. (Org.). Urologia prática. 5. ed.  Rio de Janeiro: Roca, 2008.  

 

Componente curricular: Estágio de Clínica Médica I 

 

Carga Horária: 300 

 

Ementa: 

Atendimento primário aos pacientes ambulatoriais, PS, CTI, Enfermaria e PDT. 

Desenvolvimento de habilidades e conhecimentos adquiridos na abordagem de pacientes no 

contexto de urgência e emergência com ênfase no raciocínio clínico - formular hipóteses 

diagnosticas, diagnostico diferencial, solicitação e interpretação de exames complementares, 

conduta- frente aos diferentes cenários prevalentes; abordagem inicial ao doente critico; 

atendimento de parada cardiorrespiratória - manobra de ressuscitação cardiopulmonar, 

desfibrilação, manejo de drogas, cuidados pós-parada; imersão em protocolos clínicos; 

acompanhar e realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos em situações emergenciais. 

 

Conteúdo: 
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Diagnóstico diferencial das anemias; leucograma; leucemias; mielodisplasias; avaliação 

laboratorial da hemostasia; púrpuras; hemofilias; doenças de Von Willebrand; medicina 

transfucuional.  

Artrite reumatóide; lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica; dermatopolimiosite; 

osteoporose, síndrome microcristalina; osteoartrite; espondiloartropatias; doenças da coluna 

vertebral; fibromialgia; síndrome miofacial 

Doença do refluxo gastroesofágico; câncer do esôfago e da cárdia; úlcera péptica 

gastroduodenal; gastrite; câncer gástrico. 

Semiologia da pele; eczemas; micoses superficiais; micoses fundas; leishmaniose; piodermite; 

hanseníase; sífilis; farmacodermias; lesões pré-cancerosas. 

 

Bibliografia básica: 

Azulay, R.D. ; Azulay, D.R. Dermatologia. 5. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2008. 

Goldman, L.; Ausiello, D. (Eds.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro:  Elsevier, 2009. 2v.  

Zago, M.A.; Falcão, R.P.; Pasquini, R.(Eds). Hematologia: fundamentos e prática. São Paulo: 

Atheneu, 2005.  

 

Bibliografia complementar: 

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Controle das doenças sexualmente transmissíveis. 

Disponível: www.aids.gov.br/assistencia/manualdst/indice.htm 

Brasil. Ministério da Saúde. Vigilância epidemiológica. Manual de controle da Leishmaniose 

tegumentar americana. Disponível: 

www.saude.ms.gov.br/externo/downloads/leishmaniosetegumentar.pdf 

Brasil. Ministério da Saúde. Guia para o controle de hanseníase. Disponível: 

www.saude.rj.gov.br/hanseniase/documentos/guia_dehanseniase.pdfg 

Sampaio, S. P.; Rivitti, E. A. Dermatologia. 3. ed. São Paulo : Artes Médicas, 2008.  

Gayotto, L.C. C.; Alves, V. A. F. Doenças do fígado e vias biliares. São Paulo: Atheneu, 2001. 

2v.  

Moraes Filho, J. P. Tratado das enfermidades gastrintestinais e pancreáticas. São Paulo: Roca, 

2008.  

Miszputen, S.J. ( coord.). Guia de gastroenterologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007.  

Yoshinari, N.H.; Bonfá, H.D. Reumatologia para o clínico. 2.ed. São Paulo:Roca, 2000.  

Periódicos: 

American journal of digestive diseases 
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American journal of gastroenterology 

The New England journal of medicine 

GED 

Arquivos de gastroenterologia 

www.gastronews.org.br 

www.mednets.com/gastroen.htm 

www.gerd.com 

Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia 

www.abhh.com.br 

www.medscape.com 

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/  

 

Componente curricular: Estágio de Ginecologia e Obstetrícia I 

 

Carga Horária: 300 

 

Ementa: 

Ênfase no atendimento de atenção básica em pré-natal de gestações de riscos habituais, 

implementação de programas de prevenção de câncer do colo do útero e mama, doenças 

sexualmente transmissíveis e planejamento familiar.  

Assistência em nível ambulatorial (mastologia / oncoginecologia / climatério / cirurgia 

ginecológica / gestação de alto risco) e assistência hospitalar desde a admissão, procedimento 

realizado, alta e seguimento de pacientes admitidas nos setores de pré-parto e maternidade do 

Hospital das Clínicas Samuel Libânio. 

 

Conteúdo: 

Assistência ao parto e puerpério; síndromes hipertensivas; prematuridade; hemorragias na 

gravidez; planejamento familiar; sangramento uterino anormal; prevenção e diagnóstico do 

câncer de colo de útero; DST/vulvovaginites 

 

Bibliografia básica: 

Montenegro, C.A.B.; Rezende Filho, J. de. Rezende obstétrica fundamental. 13.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

Neme, B. Obstetrícia básica. 3.ed.São Paulo: Sarvier, 2005.  
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Viana, L.C.: Martins, M.; Geber, S. Ginecologia.  3. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2012.  

 

Bibliografia complementar: 

Baracat, E.C.; Lima, R.R. Guia de ginecologia. Barueri: Manole, 2004.  

Blandy, K.; Copeland, E.M. A mama: tratamento compreensivo das doenças benignas e 

malignas. São Paulo: Manole, 1994.  

Melo, N.R. et al. Anticoncepção: manual de orientação. Rio de Janeiro: FEBRASGO, 1997.  

Camano, L. et al. (Ed.). et al. Guia de obstetrícia. Barueri: Manole, 2005.   

Zugaib, M. et al. Vitalidade fetal: propedêutica e avaliação.  São Paulo: Atheneu, 2001.  

-Sites sugeridos: 

www.saude.gov.br  

www.datasus.gov.br  

www.inca.gov.br  

www.bireme.br  

www.scielo.br  

www.capes.gov.br  

 

Componente curricular: Estágio de Saúde Coletiva e Mental. Atenção Básica I 

 

Carga Horária: 300 

 

Ementa: 

Estratégia de Saúde da Família, com atividades em saúde integral, saúde do adulto, da mulher 

e do idoso e atenção primária em saúde, em Unidades Básicas de Saúde. Educação em saúde. 

Dados demográficos e indicadores de saúde. Doenças prevalentes na comunidade e urgências 

médicas. Saúde e meio ambiente. Ações em Saúde para a comunidade do território das 

Estratégias de Saúde da Família. Grupos de discussão de Urgências e Emergências na Atenção 

Primária. Capacitar o graduando no reconhecimento precoce de agravos à saúde. 

 

Conteúdo: 

Educação em Saúde, ações de promoção e prevenção à saúde; 

Apresentação de propostas de intervenção em saúde coletiva 

Saúde do adulto: (HÁ + DM)  

Câncer (prevalência, prevenção, nível de informação, hábitos deletérios à saúde) 
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Saúde do homem 

Saúde do idoso: doenças e necessidades prevalentes, idoso “caidor, QV. 

Puericultura 

Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, atenção às DCI. 

Saúde da mulher: pré-natal baixo risco, planejamento familiar e prevenção câncer ginecológico  

Pronto atendimento: doenças prevalentes por PSF e História Natural destas doenças 

Mutirão de coleta preventivo para câncer de colo uterino, ações de saúde da criança, ações de 

saúde do idoso 

Síndromes hemorrágicas  

HAS, DM 

Dislipidemias 

Pneumonias adquiridas na comunidade 

Rinossinusites 

Doenças pépticas 

ITU 

DSTs 

A internet como ferramenta de atualização e introdução à pesquisa 

Imunizações 

Nutrição – desnutrição e obesidade 

Crescimento e desenvolvimento 

Anemias 

Características do recém-nascido quanto idade gestacional, peso de nascimento 

Aleitamento Materno 

Diarréia aguda e crônica 

Refluxo gastroesofágico 

Dor abdominal 

IVAS - Amigdalite, sinusiste, otites, laringites e rinofaringites 

Rinite alérgica 

Infecção trato urinário 

Investigação de baixa estatura 

Diabetes mellitus 

Intoxicações 

Medicina de Urgência 

Conceitos básicos de epidemiologia 
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Saúde ambiental – Promoção, prevenção e recuperação de problemas da saúde associados a 

questões ambientais. 

 

Bibliografia básica: 

Duncan, B.D; Schmmidt, M.I; Giugliani, E.R.J . Medicina ambulatorial: condutas clínicas em 

atenção primária. 3.ed. Porto alegre: Artmed, 2006.  

Fauci, A.S. (Eds.). et al. Harrison medicina interna. 17. ed. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill, 2008. 

2.v.  

Higa, E.M.S. et al. Guia de medicina de urgência. 2 ed. Barueri: Manole, 2008.  

 

Bibliografia complementar: 

Goldman, L.; Ausielo, D. (Eds.). Cecil medicina. 23.ed. Rio de janeiro : Elsevier, 2009. 2v.  

Lopes, A.C et als. – Guia de clínica médica. Baureri, Manoele. 2007. 

Brunton, L.L. (Ed.); Lazo, J.S. (Ed.); Parker, K. (Ed.). Goodman& Gilman as bases 

farmacológicas da terapêutica. 11.ed. Rio de Janeiro : McGrawHill, 2010. 

Prado Pedroso, E.R.P.; Oliveira, R.G. Blackbook clínica médica. Belo Horizonte: Blackbook, 

2007.  

Gusso, G.; Lopes, J. M. C. (Orgs.). Tratado de medicina de família e comunidade. Porto Alegre: 

Artmed, 2012. 2.v. 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2011. Disponível 

em:<http://www.diabetes.org.br> 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2011. Disponível em: 

<http://www.publicacoes.cardiol.br> 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2011. Disponível 

em:http://www.diabetes.org.br 

Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina – Projeto Diretrizes, 2007. 

 

Componente curricular: Estágio de Pediatria I 

 

Carga Horária: 300 

 

Ementa: 
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Puericultura, pediatria geral na atenção primária e emergência no Pronto Socorro do Hospital 

das Clínicas Samuel Libânio. Diagnóstico e tratamento das doenças agudas e crônicas 

prevalentes na infância e na adolescência. 

 

Conteúdo: 

Importância da Pediatria na Medicina Atual, Conceitos básicos em Pediatria 

Crescimento e desenvolvimento da criança 

Imunizações 

Nutrição para o pediatra  

Desnutrição e obesidade 

Genética: síndromes mais comuns 

Características do recém-nascido quanto idade gestacional, peso de de nascimento 

Icterícias  neonatais  

Diagnóstico diferencial das infecções congênitas 

Desconforto respiratório no período neonatal 

Prematuridade e sua evolução: anemia da prematuridade, osteopenia, retinopatia, hemorragia 

peri-ventricular e follow-up 

Diarréia crônica 

Síndrome do bebe chiador 

Infecções vias aéreas inferior: Bronquiolite e pneumonia 

Fibrose cística 

Rinite alérgica 

Febre Reumática 

Dor em membros na criança 

Diagnóstico diferencial de anemia na infância 

Cardiopatias congênitas – visão para o pediatra 

Síndrome hemolítica urêmica, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, Infecção urinária 

Investigação de baixa estatura 

Diabetes Mellitus na infância 

Genitália ambígua 

Meningite e encefalite 

Doença de Kawasaki 

Antibioticoterapia na infância  

Medicações habitualmente usadas em pediatria 
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Câncer na infância 

Tuberculose na infância 

Violência na infância 

Intoxicações 

Radiologia 

Avaliação dos exames laboratoriais 

 

Bibliografia básica: 

Leão, E. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2005.  

Klieghan, R.M. et al. Nelson tratado de pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 2v.  

Marcondes, E. et al. Pediatria básica: pediatria clínica e especializada. 9.ed. São Paulo : Sarvier, 

2011. v.3.  

 

Bibliografia complementar: 

Brasil. Ministério da Saúde. AIDPI atenção integrada às doenças prevalentes na infância: curso 

de capacitação, introdução: módulo 1. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. Disponível em: 

http://www.bvsms.saude.gov.br. 

Brasil. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 

saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2011. 4v. 

Murahovschi, Jayme. Pediatria: diagnóstico+ tratamento. 6. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.  

Rozov, T. Doenças pulmonares em pediatria: diagnóstico e tratamento. 2.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2012.  

Morais, M.B.de; Campos, W.S.S. (coord). Guia de pediatria. Barueri: Manole, 2005.  

Gessner, I.H.; Victoria, B.E. Cardiologia pediátrica. Rio de Janeiro: Revinter, 1996.  

Periódicos Nacionais: 

Jornal de Pediatria: Disponível em: www.scielo.br / www.periodicos.capes.gov.br 

Pediatria Moderna: Disponível em: http://www.moreirajr.com.br/revistas.  

Revista Paulista de Pediatria:Disponível em: www.scielo.br / www.periodicos.capes.gov.br  

Sites recomendados: 

www.sbp.com.br  Sociedade Brasileira de Pediatria  

www.jped.com.br Jornal de Pediatria 

www.saude.gov.br Ministério da Saúde 

www.opas.org.br  - Organização Panamericana da Saúde 

www.aap.org    -  Academia Americana de Pediatria 
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www.projetodiretrizes.org.br 

www.girassolinstituto.org.br  

www.medicinaatual.com.br 

  

6ª Série 

 

Componente curricular: Estágio de Clínica Cirúrgica II  

 

Carga Horária: 250 

 

 

 

Ementa: 

Atividades em pronto-socorro, ambulatórios, centro cirúrgico, enfermarias e cirurgia 

ambulatorial nas áreas de Clínica Cirúrgica - Anestesiologia, Cirurgia Geral, Urologia, 

Proctologia, e Ortopedia/ Traumatologia. 

Capacitação e treinamento do graduando no atendimento de urgências e emergências médicas 

mais comuns do adulto.  Identificar urgência e emergência, cuidado de paciente grave, suporte 

avançado. Relação médico-paciente e familiar em situações de urgência e emergência. Relação 

com Equipe Multidisciplinar e de Remoção Médica no atendimento de urgência e emergência.  

Realizar atendimento do paciente cirúrgico e traumatológico em unidades de urgência e 

emergência, no HCSL. Acompanhar no Centro Cirúrgico os pacientes da emergência. Discutir 

indicação de Terapia Intensiva. Visitas aos pacientes internados no setor de urgência, na 

Enfermaria Cirúrgica e Unidade de Terapia Intensiva. 

 

Conteúdo: 

Apendicite aguda, trauma colorretal, obstrução intestinal, hemorragia digestiva baixa, proctites, 

colopatias funcionais, megacólon, propedêutica do câncer colorretal, afecções escrotais agudas, 

hiperplasia prostática benigna, infecção urinária, litíase urinária, trauma urológico, tumor de 

próstata, tumor renal, vesical e testicular, equilíbrio hidro-eletrolítico do paciente cirúrgico, 

ressuscitação cárdio pulmonar, choque, atendimento ao trauma, via aérea avançada, via aérea 

difícil, trauma abdominal, trauma torácico, abdome agudo, colecistite-colelitíase-

coledocolitíase, tumores de vias biliares e pâncreas, pancreatite aguda e crônica, hérnias de 

parede abdominal, TVP e embolia pulmonar, oclusão arterial aguda, aneurismas arteriais, 
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neoplasia gástrica, hemorragia digestiva alta, neoplasia de esôfago, isquemia mesentérica, 

queimaduras e ferimentos superficiais, câncer de pele e bases da anestesiologia, noções de 

terapia intensiva e suporte ventilatório.   

 

Bibliografia básica: 

Doherty, G.M. (Ed.). Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  

Ferreira, L.M. (Coord.). Odo, L.M. (Colab.). Guia de cirurgia: urgências e emergências. 

Barueri: Manole, 2011.  

Towsend, C.M. et al. Sabiston tratado de cirurgia : a base biológica da prática cirúrgica 

moderna. 18.ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2010. 2v. 

 

Bibliografia complementar: 

Barros, Filho, T.E.P.; Camargo, O.P.de; Camanho, G.L. C. Clínica ortopédica. Barueri: 

Manole, 2012. 2v.  

Fonseca, F.P.; Savassi, P.R.R. Cirurgia ambulatorial. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999.  

Mendelssonh, P. (Ed.). Barbosa controle clínico cirúrgico. 7.ed. São Paulo: Atheneu, 2009.  

Souza, V. C. T. Coloproctologia.  4. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999.  

Rodrigues Netto Jr., N. Urologia Prática. 5ª edição. São Paulo: Rocca, 2008. 

 

Componente curricular: Estágio Eletivo 

 

Carga horária: 250 

 

Ementa:  

Implementação de aspectos complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, 

de forma a considerar a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e 

os requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. O 

estágio eletivo permiti a flexibilização individual de cada discente na construção e 

aprimoramento de sua formação, buscando por conteúdos que reforce seus interesses ou 

inserindo conteúdos não contemplados pelo PPC. O estágio eletivo será desenvolvido, 

preferencialmente nos serviços do Sistema Único de Saúde, bem como em instituição 

conveniada que mantenha programas de Residência, credenciados pela Comissão Nacional de 
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Residência Médica, ou em outros programas de qualidade equivalente em nível internacional. 

O estágio eletivo é um mecanismo de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo 

estudante, mediante estudos e práticas independentes, presenciais. O estágio eletivo permite a 

diversificação de campo de ensino e aprendizagem.  

 

Conteúdo:  

O conteúdo do estágio eletivo será construído em conjunto com discente, supervisor do estágio 

eletivo e aprovado pelo coordenador do curso.  

 

Bibliografia básica:  

O supervisor do estágio eletivo em conjunto com o discente elegerá a Bibliografia básica e 

complementar a ser utilizada durante o período do estágio. 

Componente curricular: Estágio de Clínica Médica II 

 

Carga Horária: 250 

 

Ementa: 

Doenças mais prevalentes, seus diagnósticos e tratamento, em Serviço de Clínica Médica a 

nível ambulatorial, enfermaria, PS, UTI e PDT o além das orientações relativas à Medicina 

Preventiva. Ênfase no relacionamento médico-paciente e na ética profissional.   

Desenvolvimento de habilidades e conhecimentos adquiridos na abordagem de pacientes no 

contexto de urgência e emergência com ênfase no raciocínio clínico - formular hipóteses 

diagnosticas, diagnostico diferencial, solicitação e interpretação de exames complementares, 

conduta- frente aos diferentes cenários prevalentes; abordagem inicial ao doente critico; 

atendimento de parada cardiorrespiratória - manobra de ressuscitação cardiopulmonar, 

desfibrilação, manejo de drogas, cuidados pós-parada; imersão em protocolos clínicos; 

acompanhar e realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos em situações emergenciais. 

 

Conteúdo: 

Diabetes mellitus tipo 1 

Diabetes mellitus tipo 2 

Tireoidopatias 

Patologias adrenais 

Patologias hipofisárias 
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Asma 

DPOC 

Derrame pleural 

Neoplasias de pulmão 

Tromboembolismo pulmonar 

ICC 

Arritmias 

Cardiopatia isquêmica aguda 

Insuficiência renal crônica e aguda 

Infecções do trato urinário 

Litíase renal 

 

Bibliografia básica: 

Goldman, L.; Ausiello, D. (Eds.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro:Elsevier, 2009. 2v.  

Tarantino, A.B. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

Vilar, L. Endocrinologia clínica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

Bibliografia complementar: 

Andrade, C.H.V. Exame clínico do coração: aspectos práticos e fisiopatológicos. 3.ed. Belo 

Horizonte: Coopmed, 2013.  

Saad, M.J.A.; Maciel, R.M.B.; Mendonça, B.B. Endocrinologia. São Paulo: Atheneu, 2007 

Nery, L. E.; Fernandes, A. L. G.; Perfeito, J. A. J. Guia de pneumologia. Barueri: Manole, 2006.  

Zamboni, M.; Pereira, C.A.C (Eds.). Pneumologia: diagnóstico e tratamento. São Paulo: 

Atheneu, 2007.  

Pedroso, E.R.P.;Oliveira,R.G. Blacbook clínica médica. Belo Horizonte: Blacbook, 2007.  

 

Componente curricular: Estágio de Ginecologia e Obstetrícia II 

 

Carga Horária: 250 

 

Ementa: 

Atendimento especializado em nível ambulatorial (mastologia / oncoginecologia / climatério / 

cirurgia ginecológica / gestação de alto risco) e assistência hospitalar desde a admissão, 

procedimento realizado, alta e seguimento de pacientes admitidas nos setores de maternidade e 
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pré-parto com 12 horas de duração ao dia, sendo acompanhados por um preceptor de plantão, 

onde o aluno vivencia, na prática, todo arsenal clínico e terapêutico que envolve a especialidade, 

urgência e emergência, do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. 

Para a avaliação do graduando é utilizado o Moderno critério chamado de OSCE (Objective 

Structured Clinical Examination), de simulação realística, onde um ator contratado pela 

instituição simula todos os sinais e sintomas de uma patologia, assim, através de uma anamnese, 

exame físico e exames complementares, o aluno devera chegar ao diagnóstico e determinar a 

conduta e tratamento.  Quando necessário saber encaminhar a um serviço de referência. 

OSCE como instrumento de avaliação: 

- permite fornecer aos participantes feedback sobre as suas competências clínicas  

- permite identificar áreas, aptidões e competências não dominadas pelos participantes  

- possibilita que os alunos melhorem competências de comunicação, de realização de exames 

físicos e de execução de procedimentos em situações de stress  

-  possibilita a redução do stress e ansiedade na execução de determinados procedimentos em 

pacientes reais 

- permite a docentes e assistentes recolher informação sobre as áreas nas quais os 

conhecimentos estarão a ser transmitidos com mais ou menos eficácia, para posterior adequação 

às dificuldades apresentadas pelos alunos  

- quando aplicada à avaliação da performance de internos revela grande utilidade como forma 

de documentar o seu progresso e fomentar a aprendizagem  

 

Conteúdo: 

Gestação de alto risco 

Vitalidade fetal 

Infecções congênitas 

Diabetes mellitus gestacional 

Uroginecolocia 

Mastologia 

Abdome agudo em ginecologia 

Endometriose 

Infertilidade 

Câncer de ovário/endométrio 

 

Bibliografia básica 
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Berek, J. S. Berek & Novak tratado ginecologia. 14.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008.  

Menke, C. H. et al.Rotinas em mastologia.2.ed.Porto Alegre: Artmed,2007.  

Montenegro, C.A.B.; Rezende Filho, J. de. Rezende obstétrica fundamental. 13. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

Neme, B. Obstetrícia básica. 3.ed.São Paulo: Sarvier, 2005.  

Viana, L.C.: Martins, M.; Geber, S. Ginecologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2012.  

Zugaib, M. (Ed..). Zugaib Obstetrícia. São Paulo: Manole, 2012. 

 

 

Bibliografia complementar 

Baracat, E.C.; Lima, R.R. Guia de ginecologia. Barueri: Manole, 2004.  

Blandy, K..; Copeland ,E.M. A mama: tratamento compreensivo das doença  

benignas e malignas. São Paulo: Manole, 1994.  

Cavalcanti, R.; Cavalcanti, M. Tratamento clínico das inadequações sexuais. 2.ed. São Paulo: 

Roca,1997.  

Martins, N.V.; Ribalta, J.C. (Eds.) Patologia do trato genital inferior: colposcopia,  

citohistologia, biologia molecular. São Paulo: Roca, 2005.  

Melo, N.R. et al. Anticoncepção: manual de orientação. Rio de Janeiro: FEBRASGO, 1997.  

Camano, L. et al. (Eds.). Guia de obstetrícia. Barueri: Manole, 2005.  

Isfer, E.; Sanches, R.C.; Sato, M. Medicina fetal. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1996.  

Rezende, J. Obstetrícia. 10. ed. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

Corrêa, M.D. Noções práticas de obstetrícia. 12. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1999. 

Benzecry, R. Tratado de obstetrícia FEBRASGO. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.  

Zugaib, M. et al. Vitalidade fetal: propedêutica e avaliação. São Paulo: Atheneu, 2001.  

Zugaib, M. Medicina fetal. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 1999.  

Vasquez, F.A.P. Manual prático de ultra-sonografia em obstetrícia e ginecologia. São Paulo: 

Fundo Editorial BYK, 1997.  

-Sites sugeridos: 

www.saude.gov.br  

www.datasus.gov.br  

www.inca.gov.br  

www.bireme.br  



131 

 

  

www.scielo.br  

www.capes.gov.br 

 

Componente curricular: Estágio de Saúde Coletiva e Mental. Atenção Básica II 

 

Carga Horária: 250 

 

Ementa: 

Atividades em Unidade Básica de Saúde de atenção primária, norteado pela atuação nas Linhas 

Guias da Secretaria de Estado da Saúde, doenças prevalentes e visitas domiciliares; dentro de 

uma visão epidemiológica. Saúde ambiental. Atendimento de Urgência e Emergência com 

suporte básico de vida. Identificação de situações de urgência e emergência para referenciar ao 

Serviço de Ambulância Móvel de Urgência (SAMU),  Pronto Atendimento Municipal São João 

e Pronto Socorro do HCSL. 

 

Conteúdo: 

Atenção à saúde da família 

Atenção à saúde do adulto  

Hipertensão 

Urgência e Emergência Hipertensiva 

Diabetes 

Descompensações Glicêmicas Agudas 

Dislipidemia 

Síndrome metabólica 

Atenção à saúde do idoso 

Saúde Mental 

Educação para a saúde 

Medicina preventiva e Epidemiologia 

Promoção, prevenção e recuperação de problemas da saúde associados a questões ambientais 

 

Bibliografia básica:  

Duncan, B.D; Schmmidt, M.I; Giugliani, E.R.J . Medicina ambulatorial: condutas clínicas em 

atenção primária. 3 ed. 4. reimp. Porto alegre: Artmed, 2006.  

Goldman, L.; Ausielo, D. (Eds.). Cecil medicina. 23.ed. Rio de janeiro : Elsevier, 2009. 2v.  
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Higa, E.M.S. et al. Guia de Medicina de urgência. 2 ed. Barueri : Manole, 2008.  

 

Bibliografia complementar:  

Brunton, L.L. (Ed.); Lazo, J.S. (Ed.); Parker, K. (Ed.). Goodman& Gilman as bases 

farmacológicas da terapêutica. 11.ed. Rio de Janeiro : McGrawHill, 2010. 

Prado Pedroso, E.R.P.; Oliveira, R.G. Blackbook clínica médica. Belo Horizonte : Blackbook, 

2007. 

Prado, F.D. et al. Atualização terapêutica 2005.22.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005.  

Lopes, A.C et al. Guia de clínica médica. Baureri: Manole. 2007 

Fauci, A.S. et al. (Eds.). Harrison medicina interna. 17.ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2008. 

2v. 

Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina – Projeto Diretrizes, 2007. 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2011. Disponível 

em:<http://www.diabetes.org.br> 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2011. Disponível em: 

<http://www.publicacoes.cardiol.br> 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2011. Disponível 

em:http://www.diabetes.org.br 

Sites: 

www.datasus.gov.br 

www.bireme.br 

www.scielo.br 

www.capes.gov.br 

 

Componente curricular: Estágio de Pediatria II 

 

Carga Horária: 250 

 

Ementa: 

Emergências pediátricas, neonatologia, assistência ao parto, centro obstétrico, berçário, UTI e 

alojamento conjunto. Assistência do paciente pediátrico.  

 

Conteúdo:  

Sedação e analgesia em procedimentos pediátricos 
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Manejo dos problemas comuns 

Emergência em trauma 

Emergências pulmonares 

Emergências cardíacas 

Emergências gastrointestinais 

Emergências neurológicas 

Emergências renais e genitourinárias 

Emergências oncológicas e hematológica 

Doenças infecciosas 

Emergências endócrinas e metabólicas 

Emergências dermatológicas 

Bibliografia básica: 

Leão, E. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2005.  

Klieghan, R.M. et al. Nelson tratado de pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 2v.  

Marcondes, E. et al. Pediatria básica: pediatria clínica e especializada. 9.ed. reimp. São Paulo : 

Sarvier, 2011. v.3.  

 

Bibliografia complementar: 

Brasil. Ministério da Saúde.  AIDPI atenção integrada às doenças prevalentes na infância: 

curso de capacitação, introdução: módulo 1.  Brasília: Ministério da Saúde, 2003. Disponível 

em: http://www.bvsms.saude.gov.br. 

Murahovschi, Jayme. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6. ed. São Paulo: Sarvier, 2006.  

Rozov, T. Doenças pulmonares em pediatria: diagnóstico e tratamento. 2.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2012.  

Morais, M.B.de; Campos, W.S.S. (coords). Guia de pediatria. Barueri: Manole, 2005.  

Farhat, C.K. et al. Imunizações: fundamentos e prática. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008.  

Naspitz, C.K. (Coord.). Guia de alergia, imunologia e reumtologia. Barueri: Manole, 2006. 

Periódicos Nacionais: 

Jornal de Pediatria: Disponível em: www.scielo.br / www.periodicos.capes.gov.br 

Pediatria Moderna: Disponível em: http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp 

Revista Paulista de Pediatria: Disponível em: www.scielo.br / www.periodicos.capes.gov.br 

Sites recomendados: 

Sociedade Brasileira de Pediatria   www.sbp.com.br      

Jornal de Pediatria  www.jped.com.br  
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Ministério da Saúde   www.saude.gov.br  

Organização Panamericana da Saúde www.opas.org.br   

Academia Americana de Pediatria  www.aap.org            

www.projetodiretrizes.org.br  

www.girassolinstituto.org.br   

www.medicinaatual.com.br 

 

8 METODOLOGIA 

Pelas características propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei  

n. 9394/96) não se pode pensar somente na estrutura curricular. É preciso adequar métodos de 

ensino e aprendizagem e dar ênfase à formação em fundamentos científicos.  

O projeto pedagógico do curso é centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 

apoiado no professor como facilitador e mediador do processo, com vistas à formação integral 

e adequada do estudante, articulando ensino, pesquisa e extensão, está última, especialmente 

por meio da assistência. Para isso, o curso de graduação em Medicina utiliza metodologias 

ativas para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem, bem como 

desenvolve instrumentos que verifica a estrutura, os processos e os resultados, em consonância 

com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Para dar flexibilidade à formação dos discentes do curso, no decorrer dos semestres são 

oferecidas atividades monitoradas, Núcleos de Estudo, seminários temáticos, oficinas e 

minicursos para reforçar ou atender especificidades, demandas tradicionais e emergentes  

existentes entre as diversas áreas do conhecimento necessárias à formação do aluno.  

Nessa linha de atuação, o curso propõe a realização de projetos e diversas outras 

atividades, envolvendo diferentes métodos de aprendizado, como, por exemplo:  

1) aulas expositivas dialogadas, com ênfase na participação dos discentes; 

2) aulas em vídeo e/ou documentários; 

3) grupos de estudo orientados pelo docente (leitura e discussão em grupo); 

4) seminários; 

5) trabalhos de iniciação científica; 

6) estudo orientado: Pesquisa e Trabalho de Conclusão; 

7) aplicações sociais e comunitárias (atividades de extensão); 

8) participação em minicursos e outras atividades; 

9) realização de Estágios; 

10) Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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Essas atividades são de grande relevância e fazem parte do desenvolvimento do curso,  

dependendo de cada componente curricular e do planejamento de ensino do professor. Todos 

esses métodos e outros não explicitados estão sempre ancorados na reflexão da prática 

pedagógica porque inovar e renovar os nossos trabalhos implica em uma autoavaliação  

consciente de seu tempo e realidade exposta. 

A metodologia de ensino do curso de Medicina tem priorizado novas formas de trabalhar 

com o processo de ensino aprendizagem, tais como: ensino em pequenos grupos; integração 

disciplinar; ensino em ambientes diversificados; atividades estruturadas a partir das 

necessidades de saúde, revisão e atualização nas formas de avaliação do estudante e do curso.   

Os componentes destinados à formação básica contemplam conteúdos que refletem os 

conhecimentos fundamentais para a atuação em área médica, estando em conformidade com a 

formação exigida pelo Ministério da Educação, observados o perfil definido para o profissional 

egresso da IES e os objetivos propostos pelo Curso.  

  Os componentes curriculares relacionados à saúde coletiva enfatizam o contato do aluno 

com a comunidade e, ao mesmo tempo, ocorre sua participação e inclusão em estratégias de 

saúde da família, inserindo o aluno em atividades práticas relevantes para a sua futura vida 

profissional; diferentes cenários de ensino-aprendizagem são utilizados para propiciar ao aluno 

o conhecer e a vivência de situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho 

em equipe multiprofissional.  

Os componentes curriculares destinados à formação profissional, por sua vez, são 

desenvolvidos – além da metodologia utilizada aos componentes de área básica – por meio de 

estudos de casos clínicos, práticas à beira do leito em enfermarias e treinamento no atendimento 

aos pacientes ambulatoriais e na Atenção Básica, dentro do eixo da Saúde Coletiva. 

Os estágios supervisionados, ocorrentes nos dois últimos anos do curso, são realizados 

com rodízio em unidades de saúde de diferentes níveis de complexidade nas cinco grandes 

áreas, a saber: Cirurgia, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva 

e Saúde Mental- Atenção Básica, com programas de ensino específicos de cada um. Além 

destes, o Estágio Eletivo ocorre no último ano do curso. Estes estágios visam preparar o 

graduando com as habilidades necessárias para exercer, com eficácia, as atividades inerentes 

ao médico nas áreas especificadas acima, capacitando-o a desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. 

As atividades dos alunos em estágio curricular são supervisionadas por preceptores em todos 

os momentos. Compõem  o quadro de preceptores os professores do curso de Medicina, e, 

também, médicos que atuam na rede pública e/ou no hospital universitário.  A Instituição, 
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dentro da organização do curso, busca sempre contribuir na formação e na preparação do futuro 

médico para o exercício profissional.   

9 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) APLICADAS AO 

ENSINO E À APRENDIZAGEM 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico, a utilização dos recursos tecnológicos integra o 

planejamento e as ações do docente do curso. A estrutura oferecida pela Univás favorece a 

utilização de recursos tecnológicos, pois as salas de aula são equipadas com a disponibilização 

de equipamentos tais como: telas interativas, computador, data show, TV e vídeo, o que 

favorece o uso das TICs. 

O plano de ensino e o diário de classe do professor são on-line. Da mesma forma, ocorre 

à consulta pelos acadêmicos sobre o seu desempenho em cada componente curricular.   

O curso inova por meio da tecnologia, possibilitando o acesso dos acadêmicos às 

avaliações teóricas realizadas durante o curso, que são digitalizadas e vinculadas a plataforma 

(portal do aluno) para acesso imediato do acadêmico após a correção das avaliações pelo 

professor responsável.  

São recursos, políticas e ações institucionais que contribuem no fomento ao uso das 

TIC´s pelos docentes e discentes e contribuem na melhoria das práticas pedagógicas.  

Segundo Sancho e Hernandes1, ensinar, na sociedade do conhecimento, significa 

trabalhar, promovendo novas capacidades como aprender a resolver problemas de forma 

autônoma, aplicar a criatividade e a iniciativa, saber trabalhar em equipe e em redes, aprender 

permanentemente ao longo da vida ou desenvolver habilidades para enfrentar as mudanças. 

Desta forma, é nas aulas práticas que muitas vezes os estudantes conseguem vislumbrar 

todo esse cenário. É neste momento que se consegue perceber uma situação real de 

comprovação, onde as tecnologias de fato contribuem para qualidade da formação profissional 

dos acadêmicos. 

Sancho e Hernandes (2006) relatam que a contribuição mais significativa das TIC’s,  

com um caráter geral, é a capacidade de intervir como mediadores nos processos de 

aprendizagem e, inclusive, modificar a interatividade gerada, de tal maneira que, no campo  

educativo, a qualidade vinculada ao uso das tecnologias, na realidade, une-se à qualidade da 

interatividade, como fator-chave nos processos de ensino-aprendizagem. 

 

1 SANCHO, J. M.; HERNANDEZ, F. et al. (Org.). Tecnologias para transformar a educação . Porto Alegre:  

Artmed, 2006. 
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Nessa perspectiva, o uso das TIC’s na ação docente do curso deve se caracterizar como  

ferramenta de modificação de modelos cognitivos. O computador, a rede Internet, os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem, os softwares educacionais e outros dispositivos relacionados à 

sociedade da informação são instrumentos que aparecem como suportes relevantes na 

proposição de uma ação docente inovadora. 

A instituição já iniciou o seu programa de ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

sendo ofertadas algumas disciplinas por meio de vídeo-aulas. O Pronid, Programa de 

Nivelamento Docente, também utiliza as ferramentas da AVA e este é aberto a todos os 

estudantes e demais membros da comunidade acadêmica. 

 

10 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

Ao longo do curso o aluno será continuamente avaliado por meio de avaliações  

individuais e atividades em grupo, pesquisas e seminários. A avaliação tem como objetivo 

acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, de acordo com os objetivos  

previstos e possibilitar a reformulação do plano, caso necessário, para atender às especificidades 

de cada turma. 

O processo de avaliação, em cada componente curricular, é regulado pelo Regimento 

Geral da Univás. A frequência mínima aceitável é de 75% nas atividades acadêmicas 

verificadas pelo professor.  

O aproveitamento em cada componente curricular é aferido por meio de instrumentos  

avaliativos expressando-se o resultado em pontos inteiros de 0 a 100. Esses instrumentos 

avaliativos são previstos no plano de ensino dos componentes curriculares com determinação 

de valores e datas de aplicação. Devem ser aplicados, no mínimo, dois instrumentos de 

avaliação escritos e individuais e nenhum deles pode concentrar mais de 50% do total de pontos. 

A apuração do aproveitamento acadêmico também pode se dar por meio de avaliação  

conceitual, se assim atender necessidades específicas de determinados componentes 

curriculares, obedecido ao disposto no PPC. Qualquer que seja o caso, todos os instrumentos  

avaliativos devem ser apresentados aos acadêmicos e discutidos em sala de aula, após a 

correção. 

As avaliações podem  ser concedidas em segunda chamada, desde que o acadêmico a 

requeira após a sua realização e seja homologada pelo coordenador de seu curso. É considerado 
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aprovado o acadêmico que, tendo cumprido a exigência de frequência mínima, tenha obtido no 

mínimo 60 (sessenta) pontos ou o conceito mínimo de aprovação previsto no PPC. 

O acadêmico que não lograr a aprovação pode realizar, no prazo constante do Calendário 

Acadêmico, uma avaliação especial que abrange todo o conteúdo ministrado no componente 

curricular no semestre/ano. Esta avaliação corresponde a uma prova escrita com o valor de 100 

(cem) pontos e peso 2. O total de pontos obtidos nas avaliações durante o semestre/ano será 

considerado e somado ao resultado da avaliação especial e dividido por 3 (três), devendo a 

média dos pontos ser, no mínimo, 60 (sessenta) para aprovação do acadêmico. A fórmula 

utilizada para se obter o resultado final é: 

 

MF = ∑A + AE.2 

                 3 

Onde MF = Média Final 

∑A = Somatório das avaliações realizadas durante o semestre/ano 

AE.2 = Avaliação Especial multiplicada por dois  

3 = Total dos pesos - dividido por 3 

Ainda de acordo com o Regimento Geral da Univás, não são passíveis de avaliação  

especial os componentes curriculares de estágio supervisionado, trabalho de conclusão de 

curso, monografia e outras que acompanham o regime didático especial de acordo com o PPC. 

No prazo máximo de vinte dias a contar da data da aplicação, os resultados dos 

instrumentos avaliativos devem ser entregues à secretaria pelo respectivo professor e 

divulgados de imediato no site da Univás, na área do acadêmico. A revisão de cada instrumento 

avaliativo pode ser requerida, no prazo máximo de três dias, após sua publicação no site da 

Univás, na área do acadêmico. O resultado final do semestre/ano deve ser entregue à Secretaria 

até cinco dias úteis antes do término do semestre/ano letivo. Caso ocorra discordância da 

revisão, no prazo de três dias úteis após a publicação do resultado, o acadêmico pode requerer, 

mediante justificativa, uma banca examinadora, a ser nomeada pelo coordenador do curso, 

composta por três professores, da qual faz parte o professor do componente curricular, que se 

reúne e elabora um parecer em até sete dias úteis. Da decisão da banca examinadora não cabe 

recurso. 

 

11 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO 

 

11.1 Atividades Pertinentes à Legislação referente à Formação Cidadã 
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 Para atender ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena (Resolução CNE/CP 3/2004); à Política de Educação Ambiental (Resolução CNE/CP 

2/2012); ao Decreto 7.746/2012 e Instrução Normativa 10/2012, sobre o Desenvolvimento 

Nacional Sustentável; e às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

(Resolução CNE/CP 1/2012), o curso articula os conteúdos, com aulas expositivas e/ou 

atividades práticas, nos seguintes componentes curriculares: 

a) Resolução CNE/CP 3/2004: (História da Medicina – 1ª série)  

b) Resolução CNE/CP 2/2012: (Saúde Coletiva II – 2ª série ) 

c) Decreto 7.746/2012 e Instrução Normativa 10/2012: (Bioética- 1ª série, Saúde 

Coletiva I- 1ª série, Saúde Coletiva II- 2ª série e Saúde Coletiva III- 3ªsérie)  

d) Resolução CNE/CP 1/2012: (Bioética – 1ª série, Medicina Legal – 3 ª série) 

 

11.2 Atividades Complementares 

 

 Entende-se por atividade complementar e ou Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais (ACC) toda e qualquer atividade pertinente e útil para a formação humana e 

profissional do acadêmico, desde que previamente aceita na tabela fornecida e aprovada pelo 

Colegiado do Curso. Estas atividades não podem ser aproveitadas para dispensa de disciplinas 

integrantes da matriz fixa do currículo em andamento. 

 O curso considera tais atividades como participação em seminários, palestras, 

congressos, conferências, viagens de estudos, projetos de pesquisa e extensão, estágios 

extracurriculares, atividades de iniciação científica e de pesquisa, publicação de trabalhos, 

participação em órgãos colegiados, monitoria ou outras atividades a critério do colegiado.  

 As Atividades Complementares fazem parte da matriz curricular, registrando sua carga 

horária no total das atividades, conforme resolução normativa do Consepe. 

 Toda atividade que seja entendida como enriquecedora do aprendizado do aluno, desde 

que em sua área específica ou afim, poderá ser enquadrada, mediante análise, como Atividade 

Complementar de formação específica, fazendo-se valer pela obrigatoriedade das horas a serem 

cumpridas durante o curso. 

O componente curricular “Atividades Complementares” é obrigatório na formação do 

estudante, de acordo com a Legislação vigente: LDB de 1996, Resoluções de 2002 e Pareceres 

do MEC e do CNE de 2004 e 2005, Resolução Nº3, de 20 de junho de 2014, sendo o seu integral 
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cumprimento indispensável para a obtenção do grau acadêmico. É definido como uma 

modalidade específica de atuação discente concretizada em ações de natureza acadêmica, 

científica e cultural que agregam conhecimentos relevantes ao processo regular de 

ensino/aprendizagem na área da Saúde. Com base nos critérios de interdisciplinaridade e de 

flexibilização curricular, as atividades elencadas dentro das Atividades Complementares devem 

ser cumpridas pelo estudante, ao longo dos períodos letivos, sob o controle documental de um 

docente responsável. Deste modo, as Atividades Complementares objetivam contribuir para a 

formação complementar, profissional e cidadã do estudante de Medicina.   

A Univás, por meio da apreciação do egrégio Consepe, aprovou em 2012 um 

Regulamento para as Atividades Complementares dos seus diversos cursos (Apêndice D), em 

que propõe uma distribuição das ações que contemplam as seguintes modalidades:  atividades 

de ensino, de pesquisa e de extensão. Cada curso elaborou uma tabela com as modalidades de 

acordo com a área. Os alunos são incentivados a participar de congressos e cursos de 

aperfeiçoamento promovidos não só pela Universidade do Vale do Sapucaí como por outras 

Instituições, de tal modo que os alunos possam buscar uma atualização permanente de seus 

conhecimentos, hábito que deverá ser por eles cultivado durante toda a vida profissional. 

No curso de Medicina, o aluno deverá cumprir a carga horária atribuída para as 

Atividades Complementares nas quatro primeiras séries, com um total de 240 horas, de modo 

a se envolver gradativamente, como protagonista do ato educativo e agente corresponsável no 

seu processo de formação para concluir o curso de graduação. 

 

11.3 Estágio Supervisionado 

 

De acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, estágio é “ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos”.  

O estágio supervisionado no curso é desenvolvido de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e regido por regulamento próprio (Apêndice C).  

O Estágio Curricular Supervisionado de Ensino (Internato), componente curricular 

obrigatório integrado à proposta pedagógica, conforme estabelecido em legislação, é um 

momento de formação profissional seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença 
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participativa em ambientes próprios de atividades da área profissional específica, sob 

responsabilidade da Instituição de Ensino Superior Universidade do Vale do Sapucaí. 

O estágio supervisionado é entendido como o ato educativo que provoca a reflexão do 

processo de formação profissional, o desenvolvimento da responsabilidade social e, sobretudo, 

promove a construção da concepção do trabalho em saúde como o cuidado com a vida humana 

no contexto socioeconômico e cultural da população. 

O Curso de Medicina inclui na 5ª e 6ª séries letivas, como exigência curricular 

obrigatória, a prática profissional, sob a forma de Estágio Supervisionado. O estágio curricular 

do curso de Medicina da Univás possui regulamentação própria (Apêndice C) e tem por 

finalidades:  

a) oferecer a oportunidade para aumentar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso de graduação; 

b) possibilitar melhor desempenho em técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício 

futuro de atos médicos básicos; 

c) ensejar, de forma orientada e individualizada, o aperfeiçoamento de atitudes adequadas em 

relação ao cuidado dos pacientes; 

d) estimular o interesse na integralidade das ações de saúde através de seus componentes de 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação; e 

e) permitir experiências individuais e coletivas de interação com a Comunidade. 

  As ações de Estágio têm como finalidade colocar o aluno em contato direto com a 

realidade, através de atividades de observação e atendimentos na comunidade, unidades básicas 

de saúde, equipes de saúde da família, ambulatórios, pronto-socorro, enfermarias, centro 

cirúrgico, centro obstétrico, unidades de terapia intensiva, urgência e emergência, na Atenção 

Básica, locais em que irá exercer gradativamente o papel de médico, ganhando responsabilidade 

crescente na assistência ao doente e desenvolvendo sua consciência ético-profissional, seu 

espírito empreendedor e seu compromisso social. 

O estágio, na 5ª  série, é realizado em forma de rodízio, com 300 horas em cada uma 

das seguintes áreas:  

I. Clínica Cirúrgica I;  

II. Clínica Médica I;  

III. Ginecologia e Obstetrícia I; 

IV. Pediatria I; e 

V. Saúde Coletiva e Mental. Atenção Básica I.  
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O estágio, na 6ª série, é realizado em forma de rodízio, com 250 horas em cada uma das 

seguintes áreas: 

I.    Clínica Cirúrgica Il;  

II.   Clínica Médica II;  

III.      Ginecologia e Obstetrícia II; 

IV.      Pediatria II; 

V.      Saúde Coletiva e Mental. Atenção Básica II.  

VI.  Estágio Eletivo 

O Curso de Medicina conta, desde 1983, com a Unidade de Atenção Primária à Saúde- 

UAPS, de propriedade da Instituição, localizada no Bairro São João, em Pouso Alegre, 

MG, que, com os bairros adjacentes, formam uma comunidade de aproximadamente 

25.000 habitantes. Esta comunidade conta, além da UAPS, com quatro pontos de atenção 

à saúde da Secretaria Municipal de Saúde para o desenvolvimento de diversos serviços, 

com professores e equipes multidisciplinares. A UAPS tem como objetivos prestar 

assistência à saúde da população e servir de apoio ao ensino principalmente no que se refere 

aos estágios dos Cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. 

Além dessa unidade de saúde UAPS, o Curso conta, para estágio e outras atividades de 

diversas séries, com as unidades de saúde do município por intermédio do Convênio de 

Cooperação Técnico-Científico firmado com a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. 
 

 Quadro 4: LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

SÉRI E LOCAL 

COMPONENTE 

CURRICULAR CARG A 

   HORÁRIA 

 Hospital das Clínicas Samuel Libânio Estágio de Clínica Cirúrgica I 300 

 (Hospital-Escola) Estágio de Clínica Médica I 300 

5ª 
Unidade de Atenção Primária à Saúde 
- Estágio de Ginecologia e Obstetrícia I  

300 

 UAPS Estágio de Pediatria I 300 

 

Unidades Básicas  de Saúde- 
Estratégias de Saúde da Família do 
Município de Pouso Alegre- MG 

Estágio de Saúde Coletiva e Menta l. 

Atenção Básica  I 
300 

Subtotal   1.500 

 Hospital das Clínicas Samuel Libânio Estágio de Clínica Cirúrgica II 250 

 (Hospital-Escola) Estágio de Clínica Médica II 250 

  Estágio Eletivo 250 

6ª 
Unidade de Atenção Primária à Saúde 
- Estágio de Ginecologia e Obstetrícia II  

250 

 UAPS Estágio de Pediatria II 250 

  

Estágio de Saúde Coletiva e Mental. 

Atenção Básica  II 

250 

 

Subtotal   1.500 

TOTAL   3.000 

11.3.1 Cenários de Prática 
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Na Univás, entende-se que os cenários de prática devem promover a participação dos 

alunos em ações de promoção e recuperação da saúde, bem como de prevenção às doenças, no 

âmbito individual ou coletivo, nos diversos níveis de atenção. A inserção discente nas 

atividades extramuros comunitárias é viabilizada através de atividades curriculares e 

extracurriculares desde o início do curso, através da aproximação com a prática médica. O aluno 

centra seu foco na família e nas suas relações socioeconômicas culturais e interage com seus 

desafios cotidianos, inclusive na relação com o cuidar da saúde, na casa, no bairro, nas unidades 

de saúde do município e no hospital-escola. 

 O aluno do Curso de Medicina da Univás utiliza como cenário de prática o 

Sistema Único de Saúde (SUS), em seus diversos níveis de complexidade. Nas Unidades da 

Estratégia Saúde da Família, vivencia a rotina da equipe de saúde, acompanhando-a nas visitas 

domiciliares, realizando ações de educação em saúde, participando das reuniões. Estabelece 

vínculo com a comunidade e toma ciência das suas necessidades. É fundamental que esteja apto 

a analisar a situação epidemiológica da população adscrita e se empenhar para revertê-la. 

Cabe destacar que o município de Pouso Alegre possui cerca de 140.000 habitantes 

(IBGE, 2010). O Hospital das Clínicas Samuel Libânio, parte integrante do Sistema de Saúde 

do município, é utilizado como cenário para as atividades nos ambulatórios e enfermarias nas 

diversas clínicas. É nele que os alunos conhecem o nível secundário e terciário da atenção à 

saúde. 

É importante que o aluno esteja atualizado sobre as políticas públicas de saúde e que 

reconheça a necessidade de desenvolver as competências e habilidades para atende à população 

com uma atenção humanizada, integral e resolutiva. 

 

11.4 Ligas Acadêmicas 

 

São entidades fundadas e administradas pelos acadêmicos com a orientação de 

professores. Apresentam enfoque em desenvolvimento científico, procedimental e atitudicional 

constituindo-se em excelente meio de atividade pedagógica extracurricular para o 

aprimoramento dos alunos. A Liga é um modelo acadêmico fundamentado no desenvolvimento 

cognitivo e interdisciplinar visando à aproximação dos futuros profissionais à sociedade. 

Funciona como meio de transformação social e permite ao aluno um contato precoce com as 

diversas áreas do saber. Na Univás, o Estatuto do Conselho das Ligas Acadêmicas foi aprovado 
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em 2010. Atualmente existem, no curso de Medicina, 37 Ligas Científicas desenvolvendo 

estudos e pesquisas em diversas áreas, as quais seguem abaixo relacionadas. 

Quadro 4: Ligas Acadêmicas 

Nome da Liga Professor Orientador 

Liga Acadêmica de Anatomia Patológica e Citopatologia Prof. Rogério Mendes Grande 

Liga Acadêmica de Anestesiologia Prof. Antônio Carlos Aguiar Brandão 

Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular Prof. Alexandre Hueb 

Liga Acadêmica de Cirurgia Geral Profª. Rosangela Monteiro Rocha 

Liga Acadêmica de Cirúrgia Oncologia Prof. Rafael Santos de Souza 

Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica Prof. Renan Vinicius Pinheiro 

Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica Prof. Rafael Santos de Souza 

Liga Acadêmica de Clínica Médica Prof. Carlos Henrique Viana de Andrade 

Liga Acadêmica de Endrocrinologia e Matabologia Profª. Raquel Csermak 

Liga Acadêmica de Enfermagem em Atendimento Pré 

Hospitalar (APH) 

Prof. João Batista da Cunha 

Liga Acadêmica de Enfermagem em Estomaterapia Profª. Diba Maria Sebba Tosta de Souza 

Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstretcia Prof. Benedito Fabiano dos Reis 

Liga Acadêmica de Hematologia Profª Michelle Petrolli Silveira 

Liga Acadêmica de Infectologia (LAIF) Profª. Ana Beatriz Alkmim Teixeira 

Loyola 

Liga Acadêmica de Medicina da Familia e Comunidade Profª. Maria Luíza Rennó Moreira 

Baldassaris 

Liga Acadêmica de Medicina em Urgência e Emergência Profª. Ana Cláudia Raposo Braga 

Liga Acadêmica de Medicina Legal Profª. Tatiana Telles Koeler Matos 

Liga Acadêmica de Nefrologia Profª Daniela dos Santos Zica 

Liga Acadêmica de Neurologia Prof. Wander José Fortunato 

Liga Acadêmica de Nutrologia (LANUT) Profª. Fiorita Gonzales Lopes Mundim 

Liga Academica de Oftalmologia Prof. Fabrício Reis da Silva 

Liga Acadêmica de Oncologia Profº Camila Prado Vasconcelos 

Liga Acadêmica de Ortopedia Prof. Eugênio Cesar Mendes 

Liga Acadêmica de Pediatria Prof. Eugênio Fernandes Magalhães 

Liga Acadêmica de Plástica Prof. Edgard da Silva Garcia 

Liga Acadêmica de Primeiros Socorros Prof. Luiz Carlos de Meneses 
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Liga Acadêmica de Psicologia Profª. Marcilena Assis Toledo 

Liga Acadêmica de Psiquiatria Prof. Vito Hugo Moreira Marques 

Liga Acadêmica de Radiologia Prof. Augusto Castelli Von Atzingen 

Liga Acadêmica de Reumatologia Profª. Fabiana Beraldo Ferreira 

Liga Acadêmica de Saúde da Mulher Profª. Silvia Mara Tasso 

Liga Acadêmica de Saúde Materno Infantil Profª. Mauricéia Lins de Medeiros 

Liga Acadêmica de Saúde Mental Prof. Fernando Henrique de Faria 

Liga Acadêmica de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAEnf) 

Profª. Izabel Cristina Lemes 

Liga Acadêmica de UTI Profª. Marta Garroni Magalhães 

Liga Acadêmica do Grupo Universitário Móvel de 

Palhaçada Intensiva (GUMPI) 

Profª. Fernanda Ribeiro Borges 

Liga Acadêmica do Trauma Prof. Ricardo Vinicius Carvalho Teixeira 

 

12 APOIO AO DISCENTE 

 

A coordenação do curso é o principal orientador acadêmico dos estudantes, das questões 

acadêmicas gerais, em seus interesses e dificuldades, como motivação para pesquisa e extensão, 

possibilidades de atividades complementares, questões pedagógicas mais específicas 

(orientação da matrícula, dificuldades com professores e colegas, dificuldades de 

acompanhamento de componentes curriculares, dificuldades de aprendizagem, etc.).  

Para o apoio ao discente, a instituição também oferece os serviços de Ouvidoria (canal 

de comunicação das manifestações da comunidade interna e externa) e psicopedagógico. E 

estrutura ações de nivelamento, recuperação, atividades práticas supervisionadas, inclusão e 

monitoria. 

A instituição oferece programas com bolsas de pesquisa: Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID (CAPES); Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica da Univás – PIBIC/UNIVÁS; Programa de Bolsas de Iniciação Científica 

PROBIC/FAPEMIG. 

Ela oferta bolsas do ProUni (programa do Governo Federal) e aderiu ao  Financiamento 

Estudantil – FIES, do Ministério da Educação.  

 

12.1 Nivelamento 
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O nivelamento é desenvolvido no curso mediante a identificação de alunos,  

principalmente ingressantes, com defasagem de aprendizagem e/ou conteúdo. Nessa linha, cada 

professor é capaz de identificar aqueles que necessitam de maior atenção, propondo a eles 

reforço de conteúdo a fim de que atinjam o nível desejado juntamente com a classe. 

Além disso, a Pró Reitoria de Graduação – Prograd - oferece, na modalidade à distância, 

um programa de nivelamento institucional em leitura e interpretação de textos, considerando 

que através do exercício de aplicação da língua portuguesa, bem como das variadas 

possibilidades de interpretação de um texto, o aluno desenvolve outras habilidades de raciocínio 

lógico. 

Espera-se, dessa forma, que o nivelamento contribua para a superação das lacunas  

herdadas do ensino nos níveis anteriores. 

 

12.2 Recuperação 

 

Tendo em vista o sistema continuado de avaliação, a recuperação será implementada no 

decorrer do semestre, em atendimento ao aluno que for considerado defasado em relação ao 

aproveitamento geral da classe. Serão utilizados procedimentos como a realização de tarefas 

complementares ou sínteses dos conceitos estudados, que possibilitem melhor compreensão do 

conteúdo e envolvimento com o componente curricular. Tais atividades de recuperação têm 

caráter qualitativo. As notas já obtidas pelo acadêmico não poderão ser substituídas. 

 

12.3 Atividades Práticas Supervisionadas 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas - APS, no âmbito da Univás, são regidas por 

regulamento próprio, aprovado pelo Consepe (Apêndice F), e preveem a realização de trabalho 

efetivo discente para a complementação de carga horária dos componentes curriculares, desde 

que previstas no plano de ensino. Nessa perspectiva, podem ser consideradas APS´s: 

a) visitas técnicas e viagens de estudo; 

b) pesquisas de campo e bibliográfica; 

c) realização de experimentos; 

d) desenvolvimento de projetos; 

e) desenvolvimento de trabalhos acadêmicos individuais e em grupo; 

f) desenvolvimento de Iniciação Científica; 

g) produção de relatórios, artigos científicos, memoriais; 
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h) estágios não obrigatórios vinculados ao objeto de estudo da disciplina; 

i) atividades em laboratórios; 

j) oficinas; 

k) estudos de casos; 

l) seminários; 

m) práticas de ensino. 

 

12.4 Monitoria 

 

O Curso propõe a atividade de Monitoria como uma experiência prático-pedagógica de 

caráter técnico-pedagógico que amplia e diversifica oportunidades de aprendizagem. Pela 

monitoria, o estudante, além de ser estimulado ao aperfeiçoamento de conhecimentos de 

determinada área, auxilia seus pares na sua formação. 

Os objetivos do plano de monitoria são: 

a) possibilitar ao acadêmico experiência pedagógica com acompanhamento do 

professor; 

b) ampliar o processo de ensino através de atividades que exijam a construção de novos 

conhecimentos, habilidades e competências, melhorando a qualidade da aprendizagem; 

c) favorecer experiências de pesquisa, através de busca de novos conhecimentos;  

d) possibilitar atividades de extensão, através da aplicação prática de novos 

conhecimentos no envolvimento dos monitores em atividades extensionistas. 

A atividade de Monitoria, no âmbito da Univás, é regida por regulamento aprovado em 

Consepe (Apêndice G). O acesso à monitoria ocorre por processo seletivo aberto pela Direção 

da Unidade Acadêmica que, por meio de edital, no mês em que se inicia o ano ou semestre 

letivo, divulga os componentes curriculares oferecidos, as vagas ofertadas, o horário semanal e 

o cronograma de atividades de monitoria, bem como o critério de seleção. 

 

 

 

 

12.5 Apoio Psicológico e Psicopedagógico 

 

A Univás disponibiliza para todos os cursos o serviço psicopedagógico realizado pelo 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico, órgão de apoio acadêmico vinculado à Prograd, que tem 
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como objetivo apoiar os alunos no desenvolvimento de seus cursos de graduação na busca da 

democratização de sua permanência, integração e participação e, além disso, realiza o trabalho 

por meio de atendimento psicológico e psicopedagógico ao discente (APÊNDICE E). 

 

12.6 Ações de Inclusão 

 

Além da constante adequação de instalações para garantir condições de acessibilidade 

para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, a Univás prevê, em seu Regimento 

Geral, a concessão de prorrogação de integralização curricular aos portadores de deficiências 

físicas ou afecções que importem em limitação da capacidade de aprendizagem. Para os casos  

que se relacionem à Lei n. 12.764/2012, que trata da Proteção dos direitos da pessoa com 

transtorno do espectro autista, a Univás está preparada para analisar cada caso e atendê-lo 

dentro do exigido pela lei. 

Alocado junto à Prograd, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade – NinA – desenvolve 

uma política que não só preveja a facilidade de acesso da pessoa com deficiência e seu êxito 

nos estudos, mas também o acesso e permanência dos todos os alunos, indistintamente, na 

instituição, prevendo ações, dentre outras, que facilitem o convívio e a aproximação com o 

mercado de trabalho, ciente de suas habilidades e responsabilidades de cidadão pleno. O NInA 

é um Núcleo que reúne pessoas do quadro de docentes e colaboradores da Univás dispostos a 

apresentarem e executarem projetos que visem a efetivação de ações voltadas à inclusão e 

acessibilidade, tanto de alunos, quanto de colaboradores da IES. 

De forma geral, são objetivos do NInA: 

a) colaborar para a formação e sensibilização da comunidade acadêmica sobre temas  

ligados à inclusão e acessibilidade; 

b) propor projetos de aquisição de recursos e tecnologias assistivas para o acesso aos  

espaços, ambientes, ações e processos educativos desenvolvidos na instituição; 

c) conscientizar a comunidade acadêmica do direito das pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, bem como da igualdade de condições nas diferenças entre gênero, credo, 

etnia, cultura, orientação sexual, classe social e nacionalidade; 

d) oferecer apoio por meio de soluções para a eliminação de barreiras atitudinais, 

arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, promovendo o ingresso, acesso e permanência 

do aluno no ambiente universitário; 
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e) orientar as coordenações dos cursos de graduação da Univás na adequação curricular 

em atendimento às especificidades do estudante com necessidade educacional especial, quando 

necessário; 

f) promover cursos, eventos e palestras voltados à exposição e discussão de assuntos  

relacionados a questões de acessibilidade e inclusão, como forma de abarcar as contribuições e 

promover a conscientização da importância do tema no ambiente acadêmico. 

 

13 AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 Autoavaliação Institucional 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é um órgão suplementar da Reitoria, com 

atuação autônoma em relação às unidades, setores e colegiados superiores da Univás. 

Sua finalidade é organizar o processo contínuo da autoavaliação da Univás, em todas as 

suas modalidades de ação, de modo a fornecer à comunidade acadêmica e à sociedade uma  

visão sobre o estado de desenvolvimento da instituição, sua qualidade educativa e sua 

relevância social. 

A estrutura, composição e competência da CPA são definidas em regulamento próprio  

aprovado pelo Conselho Universitário – Consuni. 

A socialização dos resultados da autoavaliação à comunidade acadêmica tem sido 

praticada pela CPA e tem servido de embasamento e motivação para a busca de novas práticas  

metodológicas de trabalho em sala de aula e de novos investimentos, por parte da própria  

Instituição, além da infraestrutura e outros requisitos que se fazem necessários para que, 

coletiva e sinergicamente, a qualidade do ensino seja aprimorada. 

Os resultados da autoavaliação institucional têm servido de embasamento e motivação  

para a busca de novas práticas metodológicas de trabalho em sala de aula e de novos 

investimentos, por parte da própria Instituição, além da infraestrutura e outros requisitos que se 

fazem necessários para que, coletiva e sinergicamente, a qualidade do ensino seja aprimorada. 

 

 

13.2 Autoavaliação do Curso 

 

Além da autoavaliação institucional, o curso realiza, periodicamente, sua autoavaliação 

mediante acompanhamento do grau de satisfação dos alunos em vários aspectos relacionados à 
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vida acadêmica. Os instrumentos utilizados vão desde a observação, consulta aos discentes e 

docentes, abertura para manifestações em reuniões de colegiado, até a aplicação de 

questionários a todos os alunos, quando necessário. De posse dos dados, o coordenador analisa 

os resultados, procurando levantar os pontos relevantes que mereçam um trabalho mais intenso 

com o objetivo de melhorias. 

O trabalho de autoavaliação do curso representa, também, uma forma de meta avaliação 

do trabalho da CPA, uma vez que, no cruzamento dos dados, é possível averiguar os pontos de 

concordância e, principalmente, de discordância dos resultados, quando acontecem. 

 

14 FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

O ingresso de candidatos é realizado por meio da realização do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) organizado e executado segundo o disposto na legislação pertinente, 

com o objetivo de classificar os candidatos, no limite das vagas do curso. Os resultados do 

processo seletivo são válidos até 1/5 do início do semestre/ano letivo. 

Há ainda a transferência externa que pode ocorrer quando houver vaga. 

 

15 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A Unidade Central, onde está instalada a Faculdade de Ciências da Saúde Dr. José 

Antônio Garcia Coutinho, compreende um único prédio, além do prédio do Hospital das 

Clínicas Samuel Libânio. Além das salas de aula dessa unidade, o curso utiliza os seguintes 

laboratórios de apoio: 

 

15.1 Recursos Materiais: infraestrutura de apoio ao funcionamento do curso 

15.1.1 Hospital das Clínicas Samuel Libânio 

 

O Hospital das Clínicas Samuel Libânio - HCSL é um Hospital Universitário, privado, 

filantrópico e sem fins lucrativos, cuja Entidade Mantenedora é a Fundação de Ensino Superior 

do Vale do Sapucaí, servindo às atividades docentes e assistenciais, como campo de ensino, 

estágio e pesquisa. Certificado como Hospital Geral de Ensino pelos Ministérios da Saúde e da 

Educação, conforme Portaria Interministerial nº 1.014, de 23 de maio de 2012, com níveis de 

complexidade secundária e terciária. Possui 262 leitos, sendo 252 cadastrados no CNES de 

internação. 
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O Hospital das Clínicas Samuel Libânio está situado na Rua Comendador José Garcia, 

777, com Escritura Pública por registro no livro de transcrição das transmissões, livro 3-AH, 

fls. 145, sob o registro 42.186, no Cartório Imobiliário da Comarca de Pouso Alegre, MG. 

Possui uma área de terreno de 17.442 m² e de construção de 17.184,91 m². 

O HCSL dispõe das seguintes Especialidades e serviços, destacando-se dentre esses 

quatro (4) Unidades de Assistência de Alta Complexidade e três (3) Unidades de Terapias 

Intensivas: 

 

• Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular 

• Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia 

• Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional 

• Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia 

• Centro de Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia 

• Estabelecimento de saúde nível D – Transplante 

• Unidade de Assistência de Alta Complexidade - UNACON 

 

Alergia/Imunologia 

Anestesiologia  

Angiologia 

Broncoscopia 

Cardiologia 

Cirurgia Cardiovascular 

Cirurgia Geral  

Cirurgia Plástica 

Cirurgia Vascular 

Clínica Médica 

Colonoscopia 

Dermatologia 

Endocrinologia 

Endoscopia Digestiva 

Fisioterapia  

Fonoaudiologia 

Gastroenterologia 
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Geriatria 

Ginecologia/Obstetrícia 

Hematologia 

Hemodinâmica  

Homeopatia 

Infectologia 

Litotripsia 

Mastologia 

Métodos gráficos complementares em cardiologia (eletrocardiograma, ecocardiograma, holter, 

ergometria) 

Nefrologia 

Neurologia Infantil  

Neurologia/Neurocirurgia 

Odonto/Buco/Maxilo/Facial 

Oftalmologia 

Oncologia Clínica 

Ortopedia/Traumatologia 

Otorrinolaringologia 

Patologia 

Pediatria 

Pneumologia 

Proctologia  

Psicologia  

Psiquiatria  

Radiologia 

Reumatologia 

Serviço de Terapia Renal e Substitutiva (Hemodiálise, Diálise, Nefrologia e Capd (Diálise 

Peritoneal, Ambulatorial Contínua)) 

Urologia  

UTI Cardiológica 

UTI Geral  

UTI Pediátrica 

UTI Neonatal 
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A estrutura organizacional do Hospital se abre, no nível de direção, em 4 (quatro)  grandes 

áreas funcionais: a técnica, a clínica, a de enfermagem e a administrativa.  O controle de suas 

operações se submete à orientação de Comissões Técnicas, distribuídas pelas seguintes áreas 

de competência: controle de Infecção hospitalar; ética médica; farmácia e terapêutica, esta 

subdividida em padronização de equipamentos e suporte nutricional, enteral e parenteral; 

revisão de prontuário; análise de óbitos e biópsias; prevenção de acidentes e apropriação de 

custos, Comitê Transfusional, Gerenciamento de Residuos, CIDOTT, Risco Ambiental, 

Mortalidade Materno Infantil, Gerenciamento de Risco Assistencial (GRA), Nucleo de 

Segurança do Paciente (NSP), Gerenciamento de Reuso de Materiais.  

  

15.1.2 Residência Médica 

 

O HCSL oferece os Programas de Residência Médica a seguir, credenciados pela Comissão 

Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC. 

De 2 anos 

Cirurgia Geral 

Clínica Médica 

Pediatria 

Radiologia e Diagnóstico de Imagem 

De 3 anos 

Anestesiologia 

Obstetricia e Ginecologia 

Ortopedia e Traumatologia 

De 5 anos 

Neurocirurgia 

Com pré-requisito em Clínica Médica: 

Cardiologia 

Proctologia 

Cirurgia Plástica 

Nefrologia 

 

15.1.3 Faculdade de Ciências da Saúde Dr. José Antônio Garcia Coutinho 
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O curso de Medicina dispõe para uso da coordenação de uma sala de trabalho ampla, 

com área física de 16,40 m², sendo a sala localizada próximo à secretaria, o que torna fácil o 

acesso aos professores e alunos.  

Há uma secretária acadêmica e duas assistentes que atendem ao curso de Medicina. 

Dispõem de uma sala de 104,63 m², com computadores, arquivos e uma sala de espera, 

compartilhado com os outros cursos da Faculdade de Ciências da Saúde. As salas apresentam 

boas condições de conservação e limpeza, condições de acústica, ventilação, iluminação, 

acessibilidade e comodidade. 

Existe uma sala disponível para professores, compartilhada por todos os cursos da 

Faculdade de Ciências Dr. José Antônio Garcia Coutinho, com área física de 83,47m², uma 

mesa com 8 cadeiras, 6 computadores, 1 sofá, armários para materiais dos professores e uma 

sala de reuniões com área física de 47,51m². As salas apresentam boas condições de 

conservação e limpeza, condições de acústica, ventilação, iluminação, acessibilid ade e 

comodidade.  Além dos banheiros e sala dos integrais. 

Para realização das aulas, o curso utiliza quinze salas, sendo seis salas com área física 

de 80,46m², 2 salas com 38,80m², 1 sala com 115,61m², 1 sala com 82,30m², 1 sala com 

83,22m², 1 sala com 82,71m², 1 sala com 40,62m², 1 sala com 106,15m², 1 sala com 66,58m² 

bem como o anfiteatro que é utilizado para aplicação de avaliações. As salas possuem carteiras 

suficientes para o número de alunos, mesa e cadeira para professores e estão equipadas com 

recursos multimídia. As salas utilizadas pelo curso de Medicina atendem aos requisitos 

imprescindíveis para seu funcionamento, são amplas, boas condições de iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade e comodidade. Os alunos matriculados possuem livre acesso aos 

laboratórios de Informática, de acordo com a disponibilidade dos equipamentos, não sendo 

necessário agendamento. 

A Univás possui biotério de manutenção de cobaias de Rattus norvegicus, linhagem 

wistar derivadas de colônias americanas.  Os animais são utilizados em projetos de iniciação 

científica, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nos outros cursos da UNIVÁS e Pesquisa 

em nível de Mestrado. 

Informações técnicas: 

Médico Veterinário - Wellington Delfino CRMV-MG 10043 s Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART nº 2230/10 

Vigência - Enquanto colaborador da Instituição. 

O biotério ocupa duas salas com uma área total de 201,87 m², distribuída em salas de 

criação, almoxarifado, manutenção, experimento, área de higienização de materiais e vestiário. 
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O biotério está em consonância com a lei n.º 11.794, de 8 de outubro de 2008. 

O Curso de Medicina possui 9 laboratórios de uso comum com os demais cursos, sendo 

4 laboratórios multidisciplinares com capacidade para atender até 35 alunos (laboratórios 

multidisciplinares 3, 4, 5, 6 e 7), um laboratório de habilidades, um laboratório de Enfermagem, 

um laboratório de Anatomia, um laboratório de Bases da Técnica Cirúrgica, um Biotério e um 

laboratório de pesquisa. A utilização de cada laboratório é feita através dos horários 

estabelecidos pela Coordenação de Curso, juntamente com a coordenação dos laboratórios. O 

professor encaminha ao técnico do laboratório o protocolo de sua aula prática, que prepara todo 

o material de cada aula com antecedência. Cada laboratório está devidamente equipado para 

atender suas áreas distintas, permitindo, nos cursos de graduação, um elevado nível de 

aprendizagem. Os laboratórios atendem, quando necessário, às atividades de pesquisa 

científica, envolvendo docentes e alunos. 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 3 – Dispõe de uma área de 108,54 m². 

Atende às disciplinas de Fisiologia e Farmacologia com realização de aulas práticas da 

fisiologia dos sistemas orgânicos humanos e o estudo da farmacocinética e farmacodinâmica 

de drogas.  

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 4 - Dispõe de uma área de 99,99m², onde 

são desenvolvidas as práticas de Parasitologia Humana através de um amplo laminário e 

coleções de parasitas, de Imunologia através de práticas utilizando kits e testes alérgicos e de 

Fisiologia Humana com realizações de teste dos sistemas orgânicos humanas. 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 5 - Dispõe de uma área de 113,240m². Está 

equipado para a realização de aulas práticas do curso de Medicina, nos quais são ilustrados os 

conceitos teóricos da Química e da Bioquímica, como também, aqueles diretamente 

relacionados à área do profissional em formação, como exames laboratoriais. Como destaque 

pode-se citar a aparelhagem moderna e abundante. 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 6 - Com uma área de 97,75m². Atende às 

áreas de Microbiologias e Biologia (citologia, genética, biologia molecular), através da 

microscopia óptica de tecidos e células, do desenvolvimento embrionário; por observação de 

lâminas contendo montagens e cortes seriados de embriões de galinha durante as diversas fases 

da embriogênese; através do funcionamento e constituição do DNA, RNA e processos celulares 

como a transcrição do RNA, duplicação do DNA e Síntese de proteínas. Na Microbiologia são 

realizados culturas e exames microscópios de bactérias e fungos, que permitem experiências de 

elevado nível técnico, onde o próprio estudante individualmente executa os experimentos. 
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LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 7 - Com uma área de 99,09m². Atende às 

disciplinas de Histologia e Patologia. É equipado com microscópio binocular ligado por meio 

de Câmera digital a um  Data-show e projetado em telão para o estudo de preparações 

histológicas de tecido normal (Histologia) e estudo de processos patológicos (Patologia). O 

laboratório conta com o apoio do laboratório de Anatomia Patológica (HCSL), onde é fornecido 

todo o laminário, para a disciplina de Histologia e Patologia, bem como as peças cirúrgicas 

necessárias.  

LABORATÓRIO DE ANATOMIA - Dispõe de uma área de 250,53m2. Atende às 

disciplinas de Anatomia e Neuroanatomia do curso de Medicina e demais cursos. Nele é 

estudada a estrutura do corpo humano e de suas partes através da dissecação de cadáveres, ossos 

e peças anatômicas, modelos anatômicos, radiografias e vídeos.  

LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM – Com uma área de 56,52m², Conta com 

equipamentos para o ensino dos procedimentos de pronto atendimento, sendo ele equipado com 

materiais para aulas práticas simulando internações e técnicas de assistência possibilitando ao 

aluno o contato com ambientes e equipamentos hospitalares (UTI, Clínica Médica, Centro 

Cirúrgico, Obstetrícia).  Os equipamentos passam por manutenção preventiva periodicamente 

e há disponibilidade de insumos para as aulas praticas. 

LABORATÓRIO DE PESQUISAS BÁSICAS - Contém uma área de 14,39 m2, 

equipado para atender grupos de 3 alunos por vez. Contribui no desenvolvimento de vários 

projetos de iniciação científica, desde o preparo de todo o material a ser utilizado até as análises 

microbiológicas e bioquímicas feitas pelos próprios acadêmicos que têm livre acesso ao local.   

LABORATÓRIO DE HABILIDADES MÉDICAS E SIMULAÇÃO 

REALÍSTICA - O laboratório de habilidades e simulações da Faculdade de Ciências da Saúde 

Dr. José Antonio Garcia Coutinho possui área física de 51,15m², atendendo as disciplinas de 

Saúde da Mulher, reanimação cardiopulmonar (suporte básico e avançado de vida), abordagem 

das vias aéreas (intubação traqueal, uso de dispositivos supla glóticos e de ventilação), 

abordagem de tratamento das arritmias cardíacas. Conta com manequins e equipamentos para 

treinamento em RCP, intubação, primeiros socorros e simuladores ginecológicos dispõe de todo 

o instrumental cirúrgico para aulas de instrumentação, bem como materiais descartáveis 

utilizados em práticas assistenciais. 

LABORATÓRIO DE BASES DA TÉCNICA CIRÚRGICA  - Com uma área de 

118,64m², está preparado para atender grupos de 10 alunos. Nele é ministrada a disciplina de 

Bases da Técnica Cirúrgica, através de práticas, onde são passadas as técnicas de postura no 
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ambiente cirúrgico; lavagem de mãos, paramentação, manuseio de materiais cirúrgicos 

esterilizados, técnicas de nós, incisões, suturas e técnicas operatórias. 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - O Curso conta com o apoio da Gerência de 

Informática, setor responsável pelos recursos de informática da Instituição. À Gerência compete 

implementar, manter e atualizar estruturas de hardware e software que possibilitem o pleno 

funcionamento das diversas redes e sub-redes que compõem o Sistema de Informática da 

Univás. O Laboratório de Informática que presta serviços ao Curso de Medicina ocupa uma 

área de 79,86 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Núcleo Docente Estruturante (NDE): Portaria de Nomeação 
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APÊNDICE B – Regulamento do Núcleo Docente Estruturante 

 

Título I – Do Objeto 
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Art.1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação 

e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

 

Título II – Da Constituição 

Art. 2º O NDE é constituído por um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao 

corpo docente do curso, em regime de trabalho em tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 

20% em tempo integral, e do total, 60% no mínimo, com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu. 

§ 1º A escolha deve recair em professores que exerçam liderança acadêmica percebida 

na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões 

entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

§ 2º Os docentes do NDE, indicados pelo coordenador, são designados pela Diretoria 

das Unidades Acadêmicas, homologados pela Pró-Reitoria de Graduação e nomeados pela 

Reitoria. 

§ 3º O mandato dos docentes é de, no mínimo, 3 (três) anos, podendo haver recondução. 

§ 4º É permitida a renovação de até 1/3 (um terço) dos membros do NDE, a fim de 

assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

§ 5º O docente pode ser destituído de sua função no NDE a qualquer momento, por 

iniciativa do coordenador, da Diretoria da Unidade Acadêmica, ou por sua própria iniciativa, 

em função do descumprimento de suas atribuições estabelecidas neste Regulamento, cabendo 

a nomeação imediata de um substituto para o cumprimento do mandato. 

 

Título III – Das Atribuições 

Art. 3º - São atribuição do NDE: 

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

contantes do currículo; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 

de necessidades do curso, de exigências do mercado de trabalho e afindas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV. zelar pelo cumprimento da Diretriz curricular Nacional a que o curso está subordinado; 

V. manter atualizado o projeto pedagógico do curso; 

VI. contribuir para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos; 



160 

 

  

VII. Encaminhar cópia das atas das reuniões à Diretoria da Unidade Acadêmica, para posterior 

envio a Pró-Reitoria de Graduação. 

 

Título IV – Do Funcionamento 

Art. 4º O NDE é presidido pelo Coordenador de Curso e na sua ausência pelo Vice-

Coordenador 

Art.5º O NDE reúne-se 2 (duas) vezes em cada semestre em caráter ordinário e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador de Curso ou por 1/3 (um terço) de 

seus membros. 

Art. 6º Os assuntos tratados nas reuniões são registrados em livro próprio por meio de 

ata a ser assinada pelos membros presentes à reunião. 

 

Título V – Das Disposições Finais 

Art. 7º Os casos omissos são resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação. 

Art. 8º Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe, ficando revogadas todas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C - REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CAPÍTULO I 

Do Estágio e seus Fins 
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Art. 1º. A Faculdade de Ciências da Saúde Dr. José Antônio Garcia Coutinho inclui, 

como exigência curricular obrigatória, a prática profissional sob a forma de estágio 

supervisionado, em regime de internato, para os 5º e 6º anos do curso de medicina. 

 § 1º Para a elaboração deste regimento, consideram-se as diretrizes curriculares 

nacionais para os cursos das áreas de saúde, assim como os regulamentos da UNIVÁS. 

  § 2º O estágio é realizado no Hospital das Clínicas Samuel Libânio e em outros 

serviços próprios da Instituição de Ensino, podendo se estender a hospitais comunitários e 

demais instituições de atenção à saúde local e da região, desde que conveniadas ou em regime 

de parcerias estabelecidas por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde 

com as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, conforme previsto no Art. 12 da Lei nr 

12.871, de 22 de outubro de 2013. 

 § 3º A preceptoria é exercida por profissionais do serviço de saúde da Fundação de 

Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS) e da rede conveniada da FUVS. 

Art. 2º. O ingresso no estágio curricular obrigatório só é permitido ao aluno aprovado 

em todos os componentes curriculares oferecidos do 1º ao 4º anos anteriores, cumprindo, assim, 

todas as etapas obrigatórias da organização curricular. 

Art. 3º. São finalidades do estágio: 

I – Oferecer a oportunidade para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos 

ao longo de seu curso de graduação, 

II – Possibilitar melhor desempenho em técnicas e habilidades indispensáveis ao 

exercício futuro de atos médicos básicos, 

III – Ensejar, de forma orientada e individualizada, o aperfeiçoamento de atitudes 

adequadas em relação ao cuidado dos pacientes, 

IV – Estimular o interesse na integralidade das ações de saúde por meio de seus 

componentes de promoção, proteção, recuperação e reabilitação e  

V – Permitir experiências individuais e coletivas de interação Escola/Comunidade. 

CAPÍTULO II 

Da Organização 

Art. 4º. O estágio realiza-se sob a responsabilidade da coordenação do curso e é 

coordenado por um professor orientador de estágio.  

Parágrafo único. O professor orientador de estágio deve ter disponibilidade de duas 

horas semanais para o exercício da função.  
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Art. 5º.  A coordenação do curso designa, ouvido o seu colegiado, antes do início do ano 

letivo, o professor orientador para cada área e aprova os programas das atividades de estágio 

para o 5º e 6º anos. 

Art. 6º. São atribuições do professor orientador: 

I – zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento; 

II – elaborar o cronograma de atividades do internato, considerando o calendário 

acadêmico da Universidade; 

III – coordenar as atividades docentes e discentes, especialmente no que se refere ao 

planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades do aluno; 

IV – auxiliar a coordenação do curso de medicina no atendimento e apoio pedagógico 

aos discentes no tocante ao estágio; 

V – prestar informações à coordenação do curso de medicina sobre o desenvolvimento 

do estágio; 

VI – orientar os professores/médicos de plantão para o desenvolvimento de suas funções 

junto aos estagiários e acompanhar a execução da docência; 

VII – exercer outras atividades inerentes à função ou que lhe sejam delegadas pela 

coordenação do curso. 

CAPÍTULO III 

Da Programação 

Art. 7º. O estágio se desenvolve em sistema de rodízio nas áreas Urgência e Emergência 

e  Atenção Básica de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde 

Coletiva. 

Art. 8º. Do programa do estágio, devem constar o nome do professor orientador, a 

relação dos professores envolvidos, suas atribuições e a descrição pormenorizada das atividades 

a serem desenvolvidas com os respectivos critérios de avaliação, carga horária, dias, horários e 

locais de execução. 

Art. 9º. O estágio supervisionado, em regime de tempo integral, tem a duração de dois 

anos, divididos nos dois últimos anos do curso (5º e 6º anos). 

§ 1º O estágio supervisionado é dividido em 5 (cinco) ou 6 (seis) períodos iguais para 

cada área de estágio.  

§ 2º  A carga horária mínima para os estágios de Clínica Cirúrgica I, Clínica Médica I, 

Ginecologia e Obstetrícia I, Pediatria I, Saúde Coletiva e Mental. Atenção Básica I é de 300 

horas cada. Para os Estágios de Clínica Cirúrgica II, Estágio Eletivo, Clínica Médica II, 
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Ginecologia e Obstetrícia II, Pediatria II, Saúde Coletiva e Mental. Atenção Básica II a carga 

horária mínima é de 250 horas cada. 

§ 3º A jornada semanal prática compreende períodos de plantão que pode atingir até 12 

horas diárias, observado o limite de 40 horas semanais, conforme o Projeto Pedagógico do 

Curso, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

estágio de estudantes. 

§ 4º O início e o término dos períodos de estágio são estabelecidos no calendário 

acadêmico da Universidade. 

CAPÍTULO IV 

Da Verificação do Rendimento e da Frequência 

Art. 10. Aos professores envolvidos em cada estágio compete avaliar o aluno durante 

todo o período de estágio em cada área, segundo os índices abaixo, aprovados pelo CONSEPE, 

aos quais se distribuem 100 (cem) pontos no total: 

§ 1º Aptidão Técnica: 90 pontos, sendo 45 para conhecimento teórico e 45 para 

conhecimento prático. 

§ 2º Aos itens relacionamento e apresentação pessoal, espírito de iniciativa e interesse 

pelas atividades, e pontualidade: 10 pontos. 

I – A avaliação teórico-prática deve utilizar instrumentos que avaliem o aprendizado em 

situações e ambientes protegidos e controlados, em simulações da realidade, onde possa ser 

possível a identificação do erro, tornando, assim, o processo avaliativo um método de 

aprendizagem e suporte pedagógico (por exemplo: OSCE e Mini-Cex). 

II – Com relação à pontualidade, atrasos superiores a 10 minutos nas atividades 

agendadas, sem comunicação ou justificativa prévia, deverão ser anotadas em livro de 

ocorrência e acarretarão a perda de 1 (um) ponto a cada episódio. 

III – Relacionamento e apresentação pessoal: o estagiário deve dirigir-se de forma 

respeitosa aos pacientes, professores/médicos de plantão e colegas, funcionários. Utilizar 

uniforme branco ou avental, devidamente identificado em todas as atividades do estágio. 

IV – Espírito de iniciativa e interesse: o não cumprimento dos deveres listados no Art. 

15 do Capítulo VI deste Regulamento, implicará em diminuição gradativa da nota destinada a 

esse quesito, no caso de reincidência.   

V – O resultado final da avaliação de cada área deve ser lançado o Sistema Acadêmico 

em até 20 dias após a conclusão do estágio. 
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Art. 11. Nos estágios, a avaliação dos alunos é feita por meio da menção de suficiência 

ou não, aposta pelo professor orientador respectivo. 

§ 1º É atribuída menção de suficiência ao estagiário que obtém, no mínimo 60 (sessenta) 

pontos. 

§ 2º O aluno com menção de insuficiência se sujeita à realização de novo estagio, até 

obter menção suficiente. O regime de classe especial e avaliação especial não se aplicam ao 

estágio supervisionado. 

Art. 12. O aluno reprovado em uma ou mais áreas de estágios matricula-se na mesma 

série e repete o estágio no ano seguinte na área da reprovação. 

Art.13. A frequência é registrada pelo professor orientador de estágio. 

§ 1º A frequência dos alunos é apurada pelos professores/médicos de plantão de cada 

estágio, obedecendo programação específica elaborada pelo professor orientador de estágio.  

§ 2º O aluno tem que cumprir integralmente os dias de estágio.  

§ 3º No caso de faltas justificadas, o aluno cumpre os dias em débito em período a ser 

determinado pelo professor orientador, e somente depois de obedecida essa disposição, pode 

colar grau. 

§ 4º Os alunos que faltarem, sem justificativa, aos plantões ou serviços para os quais 

foram incumbidos, são reprovados no estágio da área em que praticar este ato. 

§ 5º Observada a disponibilidade de recuperação das abstenções, é permitido que o aluno 

falte nas seguintes situações:  

I. Incapacidade física;  

II. Luto por falecimento de cônjuge, filho, pais e irmãos;  

III. Convocação pelo poder judiciário ou pelos órgãos colegiados da Universidade; 

IV. Casamento do aluno.  

§ 6º As faltas podem ocorrer por um período não superior a 7 (sete) dias. Em qualquer 

das hipóteses previstas no parágrafo 5º, o aluno deve apresentar documento comprobatório ao 

professor orientador, ficando a critério deste aceitar a justif icativa. 

CAPÍTULO V 

Dos Deveres dos Estagiários 

Art. 14. São deveres do estagiário:  

I – Inteirar-se do Regimento do Hospital das Clínicas Samuel Libânio e ou instituição 

conveniada, deste Regulamento, das normas e rotinas de cada serviço onde estagiar e cumpri-

las, 
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II – Tratar com urbanidade os professores/médicos de plantão, colegas, funcionários, 

pacientes, acompanhantes e membros da comunidade, 

III – Comparecer às atividades, nos horários estabelecidos, 

IV – Apresentar-se de maneira adequada, uniformizado (roupa branca ou avental), 

identificado (crachá) e portando equipamentos básicos para o exame clínico,  

V – Preencher legivelmente e manter em ordem os prontuários de pacientes 

ambulatoriais, internados e domiciliares, 

VI – Selecionar e preparar o material necessário para reuniões, palestras e discussões de 

casos, quando para isso for designado, 

VII – Colher a história completa, realizar o exame físico e propor a solicitação dos 

exames subsidiários dos pacientes internados, dentro de 24 horas a partir da internação, 

comunicando aos Residentes e aos professores/médicos de plantão os resultados obtidos para 

aprovação destes últimos,  

VIII – Aprontar a evolução diária e a prescrição dos pacientes internados sob sua 

corresponsabilidade, não se admitindo expressões como “quadro inalterado”, “manter a 

prescrição” ou outras semelhantes, 

IX – Em casos imperiosos de faltas justificadas, a critério do professor orientador, o 

estagiário deve deixar um substituto responsável pela evolução e prescrição de seus pacientes, 

comunicando previamente ao preceptor,  

X – Os internos devem obedecer a escala de plantões do serviço, incluindo sábados, 

domingos e feriados e  

XI – Em caso de troca de plantão, o professor orientador deve ser comunicado por 

escrito e, sempre que possível, com pelo menos 48 horas de antecedência, por meio de ofício 

assinado por ambos os internos que propõem a permuta.  

Parágrafo único. Na falta do plantonista substituto, caso não tenha sido feita 

comunicação escrita, o interno constante na escala do dia, será penalizado, conforme previsto 

no Art. 16 do Regimento Geral. 

CAPÍTULO VI 

Do Regime Disciplinar 

Art. 15. O estagiário que cometer infrações está sujeito às seguintes penalidades, 

conforme Regimento Geral da UNIVÁS (Art. 175): 

I – Advertência oral e com registro em livro próprio, quando: 

a) Cometer falhas técnicas fora da presença do preceptor, respondendo por danos e 

perdas,  
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b) Maltratar o paciente, 

c) Faltar com a consideração devida a professores ou preceptores, colegas, profissionais 

de saúde e demais funcionários,  

d) Não se apresentar de maneira adequada, 

II – Repreensão escrita e com registro em livro próprio, quando for reincidente nas faltas 

previstas nos itens anteriores, conforme o Regimento Geral, Art. 178. 

III – Suspensão, quando praticar as faltas que já foram cometidas, conforme o 

Regimento Geral, Art. 179. 

IV – Reprovação, mediante não apresentação de justificativa aceita pelo coordenador e 

comissão. 

V – Desligamento da UNIVÁS, conforme Regimento Geral, Art.180. 

§ 1º Os alunos penalizados com suspensão devem compensar os dias de estágio em 

período e em atividades a serem determinada pelo professor orientador, antes da colação de 

grau. 

§ 2º Os alunos que faltarem aos plantões ou serviços para os quais foram incumbidos, 

sem justificativa, são reprovados no estágio da área em que praticar estes atos.  

Art. 16. As penalidades previstas no artigo anterior são aplicadas, na forma do 

Regimento da UNIVÁS, mediante parecer do professor orientador e ouvida a comissão de 

estágio da série do estagiário em questão. 

Art. 17. Das penalidades impostas, cabe recurso na forma do Regimento Geral, 

conforme o Art. 186. 

CAPÍTULO VII 

Do Desligamento do Estágio 

Art. 18. O estagiário pode ser desligado temporária ou definitivamente do estágio por:  

I –  Incapacidade mental,  

II – Incapacidade física ou 

III – Incapacidade moral, se incurso nas normas disciplinares previstas no Regimento 

da UNIVÁS.  

IV – No término da realização do estágio, mediante apresentação de relatório, com 

indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. 

V – A pedido do estagiário, conforme justificativa por escrito de próprio punho, e 

também apresentando o relatório de que trata o inciso IV deste artigo. 
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Parágrafo único. O desligamento previsto nos itens I e II é temporário e feito após 

parecer conclusivo de uma Junta Médica especialmente designada pelo colegiado do curso, por 

solicitação das comissões de estágio. 

 Art. 19. O estudante tem o direito de solicitar afastamento, devidamente justificado, 

analisado pelo coordenador e aprovado pela comissão de estágio, sob pena de reprovação se 

não conseguir concluir, em tempo hábil, o plano de estudo proposto. 

Art. 20. Os alunos que requererem afastamento apoiados na Lei 6.202-75 e Decreto-Lei 

1.044-68, após os períodos concedidos, devem cumprir período adicional correspondente ao 

afastamento, seguindo o plano de estudos elaborado pelo coordenador e aprovado pela 

comissão de estágio. 

Art. 21. Em qualquer dos casos, o desligamento é solicitado ao Reitor, que se manifesta 

após decisão do colegiado do curso, responsável por avaliar os documentos comprobatórios. 

CAPÍTULO VIII 

Da Comissão de Estágio 

Art. 22. As comissões de estágios, por delegação do colegiado do curso, têm por 

finalidade a coordenação dos estágios supervisionados da 5º e do 6º anos, a emissão de parecer 

sobre assuntos a ela encaminhados e a fiscalização das atividades do professor orientador. 

Art. 23. As comissões de estágio, pertencentes a cada série, são constituídas: 

I – Pelo coordenador do curso de medicina,  

II – Pelos professores coordenadores e, na falta ou impedimento de um deles, por um 

representante escolhido dentre os professores e preceptores da área e 

III – Por um representante discente de cada estágio.  

Art. 24. As comissões de estágio reúnem-se, em caráter ordinário, no início e no final 

de cada estágio e, em caráter extraordinário, quando convocada pelo coordenador do curso de 

medicina ou a pedido de 2/3 (dois terços) de seus membros.  

§ 1º A convocação é feita, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas, salvo em caso de força maior.  

§ 2º  As comissões de estágio reúnem-se com a maioria simples de seus membros. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Gerais 
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Art. 25. É vedado aos estagiários adotarem condutas ou tomarem decisões que 

impliquem em responsabilidade do médico do Corpo Clínico do Hospital das Clínicas Samuel 

Libânio ou dos professores/médicos de plantão. 

Parágrafo único. Dentro dos limites convenientes, podem ter liberdade de tomar 

iniciativas e solicitar exames especializados, desde que com a colaboração de especialistas que 

assinarão as requisições.  

Art. 26. É expressamente proibido ao estagiário cobrar ou receber qualquer pagamento 

por atendimento médico. 

Art. 27. Os estagiários ficam submetidos às normas regimentais do Hospital das Clínicas 

Samuel Libânio e ou instituição conveniada, caracterizadas como campos de estágio. 

Art. 28. Os casos omissos do presente Regulamento são resolvidos pelas comissões de 

estágio.  

Art. 29. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, da UNIVÁS, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 
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APÊNDICE D - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES/               

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1° O presente conjunto de normas tem por finalidade regulamentar as Atividades  

Complementares e Atividades Acadêmico-Científico-Culturais dos cursos de graduação 

da Universidade do Vale do Sapucaí - Univás, sendo o seu integral cumprimento indispensável 

à colação de grau.  

Art. 2º A Atividade Complementar de Graduação é uma modalidade específica de 

atuação acadêmica, na qual o corpo discente da Instituição deve interagir, por meio de sua 

participação em programas de ensino, pesquisa e extensão extracurriculares, atividades 

consideradas pertinentes e úteis para a sua formação humana, profissional e cultural.  

Art. 3º Nos cursos de licenciatura, as Atividades Complementares são denominadas 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais.  

Art. 4° As Atividades Complementares/Atividades Acadêmico-Científico-Culturais dos 

cursos da Univás contemplam as seguintes modalidades:  

I. atividades de ensino;  

II. atividades de pesquisa; e  

III. atividades de extensão.  

Art. 5° As Atividades Complementares/Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

atendem aos seguintes objetivos:  

I.  flexibilizar o currículo pleno do curso;  

II.  propiciar a aquisição de experiências diversificadas inerentes e indispensáveis 

ao seu futuro profissional, buscando aproximá-lo da realidade 

universidade/mercado de trabalho;  

III.  proporcionar o contínuo aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-instrumental;  

IV.  aprofundar o grau de interdisciplinaridade na formação dos acadêmicos, em 

conjunto com a comunidade;  

V.  fomentar a frequência nas atividades culturais, sociais e artísticas, relacionadas 

à formação profissional;  

VI.  incentivar a participação em atividades acadêmicas e científicas que permitam a 

permanente atualização; e  

VII.  capacitar para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e profissionais 

inerentes ao processo de formação. 
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CAPÍTULO II  

DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES/ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

Art. 6° As Atividades de Ensino compreendem:  

I.  atividades de monitoria;  

II.  participação em cursos afins ao de graduação, em que o acadêmico se encontra 

matriculado;  

III.  cursos na área de informática, língua estrangeira e língua brasileira de sinais; e  

IV.  estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios firmados pela 

Univás.  

Art. 7° As Atividades de Pesquisa compreendem:  

I.  livro publicado;  

II.  capítulo de livro;  

III.  artigo publicado em periódico como autor;  

IV.  artigo publicado em periódico como co-autor;  

V.  artigo publicado em anais como autor;  

VI.  artigo publicado em anais como co-autor;  

VII.  resumo em anais;  

VIII.  projetos de iniciação científica;  

IX.  projetos de pesquisa institucional;  

X.  apresentação de trabalhos em eventos de forma oral, em painéis e congêneres; e  

XI.  participação em grupos institucionais de estudos e pesquisas.  

Art. 8° As Atividades de Extensão compreendem:  

I.  participação na organização de eventos;  

II.  participação como ministrante de conferências ou palestras;  

III.  participação como ouvinte em eventos tais como: conferências, palestras, 

congressos, simpósios, semanas científicas, oficinas, encontros, workshops e 

outros aprovados pela Coordenação de Curso;  

IV.  apresentação de trabalhos em eventos de forma oral, em painéis e congêneres;  

V.  participação ou trabalho na organização de Empresa Júnior, Incubadora, 

Agência ou Escritório Experimental/Modelo, Veículos de Comunicação da IES do curso;  

VI.  participação em campanhas comunitárias e trabalhos voluntários;  

VII.  visitas técnicas e de campo acompanhadas pelo professor;  
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VIII.  atividades extracurriculares desenvolvidas com base em convênios firmados 

pela Univás;  

IX.  outras atividades propostas pelo acadêmico, em qualquer campo de 

conhecimento e previamente aprovadas pelo Coordenador do Curso; e  

X.  representação em órgãos da Univás (Consuni, Conselho Acadêmico, Colegiado 

de Curso e outras representações institucionais).  

Art. 9º Para cumprimento da carga horária das Atividades Complementares/Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais, o acadêmico deve escolher atividades nas modalidades 

previstas no art. 4° deste Regulamento.  

Art. 10. O acadêmico, para cumprimento das obrigações referentes às Atividades 

Complementares/Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, deve:  

I.  entregar ao Núcleo de Atividades Complementares – NAC, para registro, os 

documentos comprobatórios das atividades realizadas, em duas vias, sendo uma 

original, anexados ao  

Formulário próprio com sua assinatura;  

II.  receber o protocolo da entrega dos documentos; e  

III.  receber os documentos originais.  

Art. 11. O NAC, de posse dos documentos comprobatórios apresentados pelos 

acadêmicos referentes às atividades, deve:  

I.  receber e conferir a cópia com o original;  

II.  fornecer ao acadêmico o protocolo de recebimento;  

III.  devolver ao acadêmico os documentos originais;  

IV.  disponibilizar ao Coordenador de Curso os documentos apresentados pelos 

acadêmicos, os quais serão por ele validados;  

V.  proceder o registro dos documentos validados;  

VI.  arquivar os documentos registrados;  

VII.  manter em ordem os arquivos;  

VIII.  prestar orientações aos acadêmicos na área de sua atuação; e  

IX.  exercer outras funções inerentes à sua área de atuação.  

 

 

 

CAPÍTULO III 
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DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES OU 

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

Art. 12. A carga horária das Atividades Complementares/Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais a ser integralizada deve estar em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares de cada curso.  

Parágrafo único. Para os cursos tecnológicos não há obrigatoriedade de realização das 

Atividades Complementares, mas podem ser contempladas, desde que constem no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC).  

Art. 13. A carga horária das Atividades Complementares/Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais pode ser integralizada no decorrer do curso, respeitando o respectivo 

Projeto Pedagógico.  

Parágrafo único. Não há obrigatoriedade do cumprimento mínimo de carga horária por 

período letivo.  

CAPÍTULO IV 

DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES/ ATIVIDADES 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

Art. 14. O Coordenador de Curso, de posse dos documentos comprobatórios 

apresentados pelos acadêmicos referentes às atividades, deve:  

I.  analisar os documentos no NAC;  

II.  colocar o número de horas para cada atividade, de acordo com a Tabela 

estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso e a assinatura, no caso de 

validação.  

§ 1º As Atividades Complementares/Atividades/Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais apresentadas somente têm validade quando realizadas durante o período de 

graduação.  

§2º O acadêmico que não completar a carga horária das Atividades 

Complementares/Atividades Acadêmico-Científico-Culturais durante o período de graduação, 

não cola grau até que tenha integralizada a carga horária destinada a estas atividades.  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. O NAC tem um professor responsável pela coordenação dos trabalhos 

desenvolvidos, indicado pela Direção da Unidade Acadêmica e designado pelo Reitor.  
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Art. 16. Os acadêmicos ingressantes na Univás por meio de transferência ficam sujeitos 

ao cumprimento da carga horária de Atividades Complementares/Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais, podendo solicitar à Coordenação do Curso o cômputo da carga horária 

atribuída pela instituição de origem, desde que estejam em consonância com o projeto 

pedagógico do curso e compatíveis com as estabelecidas neste Regulamento.  

Art. 17. Compete ao colegiado de cada curso determinar o número e o limite máximo 

de horas semestrais para cada tipo de atividade prevista na tabela de Atividades 

Complementares/Atividades Acadêmico-Científico-Culturais.  

Art. 18. Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos pela Pró-Reitoria de 

Graduação, no âmbito de suas competências.  

Art. 19. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - Consepe, revogadas as disposições em contrário.  
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TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE MEDICINA  

MODALIDADE TIPOS DE ATIVIDADES 

Nº DE HORAS 

POR 

ATIVIDADE 

LIMITE 

ENSINO 

1. Atividades de Monitoria - por semestre ou ano 

Máximo de 15 h 

cada 
30H 

2. Participação como ouvinte de cursos e/ou treinamentos 
Máximo de 10 h 

cada 
40H 

3. Participação como ministrante de cursos- por curso  10 h cada  20H 

4. Cursos na área de informática, língua estrangeira e libras  
Máximo de 10 h 

por semestre 
40H 

5. Defesas de monografias do Curso, de dissertações de 

mestrado ou teses de doutorado em área afim do curso de 

graduação ( ouvinte) , mediante prévia consulta  

Máximo de 1 

hora cada  
10H 

6. Participação em curso à distância e/ou on-line 
Máximo de 10 h 

cada 
20H 

PESQUISA 

7. Iniciação Científica / Projeto de Pesquisa / Apoio ao 

docente pesquisador da UNIVÁS em Projetos de Pesquisa 

(colaborador) 

 

Máximo de 10 h 

por semestre 
20H 

8. Iniciação Científica / Projeto de Pesquisa (autor) 
Máximo de 20 h 

por semestre 
40H 

9. Publicação de ensaio, relato de caso ou similar 15 h cada  30H 

10. Publicação de trabalho em periódico indexado (integral);  30 h cada  60H 

11. Publicação de trabalho em periódico indexado (resumo);  

 
15 h cada  30H 

12. Resumo em anais de Congresso 10 h cada  20H 

14. Autoria em capítulos de livro 
20 h por 

capítulo 
40H 

15. Autoria de livro 40 h por livro 40H 

16. Participação em grupos institucionais de estudos e 

pesquisa, em Núcleos Temáticos 
10 h cada  30H 

17. Apresentação de trabalhos em eventos de forma oral 

(painéis e congêneres) por trabalho 

Máx. 5h cada 

(local/regional) 

10h cada  

(nacional) 

15 h cada 

(internacional) 

30H 

EXTENSÃO 

18. Participação como membro da comissão organizadora de 

eventos científicos- por evento 
10 h cada  20H 

19. Representação discente em órgãos colegiados e 

estudantis 
5 h por semestre 30H 
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20. Participação como ministrante de conferencias ou 

palestras em evento científico 
5 h cada  20H 

21. Participação como ministrante de palestra educativa 2 h cada  10H 

22. Participação ou trabalho na organização de Empresas 

Júnior, Incubadora e afins 
15 h cada  30H 

23. Participação em Campanhas comunitárias e trabalhos 

voluntários 
5 h cada  20H 

24. Estágio Curricular não obrigatório ou atividade 

profissional na área  
20 h cada  40H 

25. Visita técnica na area  
Máximo de 5 h 

cada 
20H 

26. Participação em Seminários, Congressos, Simpósios, 

Jornadas, Encontros Científicos, Fóruns e similares ( 

ouvinte) 

Máximo de 20 h 

cada 
60H 

27. Participação em Seminários, Congressos, Simpósios, 

Jornadas, Encontros Científicos, Fóruns e similares ( 

organizador) 

20 h 60H 

28. Participação em atividades culturais ou desportivas 2 h cada  10H 

29. Projeto de Extensão 
Máximo de 20 h 

cada 
40H 

30. Participação em Ligas Acadêmicas por no mínimo 1 ano 

– por ano 
20 h cada  40H 

31. Participação por convocação em Processo Eleitoral 

oficial 
10 h cada  20H 

32. Atividades de recepção dos calouros (organizador) Máximo de 4 h 20H 
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APÊNDICE E – REGULAMENTO PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD  

(NÚLCEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO) 

Art. 21. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um órgão da Pró-Reitoria de Graduação, que tem como 

objetivo promover, por meio de orientação e aconselhamento psicopedagógico, o bem estar dos 

relacionamentos interpessoais e institucionais, contribuindo para a superação de eventuais 

dificuldades no processo de aprendizagem do aluno. 

Art. 22. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é composto por um Psicopedagogo indicado pelo 

Pró-Reitor de Graduação e nomeado pelo Reitor. 

Parágrafo único. Eventualmente, dada a demanda, o Núcleo poderá aceitar a entrada de outros 

psicopedagogos para o aumento da equipe de trabalho. 

Art. 23. Compete ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico: 

I. Auxiliar os acadêmicos na integração ao contexto universitário; 

II. Realizar orientação ao aluno, no que se refere às dificuldades acadêmicas; 

III. Realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos atendimentos, relacionados à tipologia das 

dificuldades apresentadas pelos alunos e encaminhar relatórios às direções acadêmicas com a 

finalidade de desenvolver estratégias de intervenção institucional; 

IV. Participar de reuniões de Colegiados de Cursos quando solicitado; 

 
 

V. Assessorar os cursos de graduação em consonância ao Plano de Desenvolvime nt o 

Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC´s), buscando estratég ia s 

psicopedagógicas específicas para cada um; 

VI. Auxiliar na avaliação acadêmica de alunos ingressantes, buscando identificar as 

dificuldades de aprendizagem e auxiliar no planejamento de cursos de nivelamento, bem 

como orientar os acadêmicos que apresentarem dificuldades específicas de 

aprendizagem. 

VII. Apresentar relatório semestral ao Pró-Reitor de Graduação sobre atividades e 

atendimentos realizados no período; 

VIII. Exercer outras atividades que decorram de competência de sua área de atuação 

atribuídas pelo Pró-Reitor de Graduação. 
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APÊNDICE F - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS 

 

Capítulo I 

DA LEGISLAÇÃO 

 

Art. 1º O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas 

Supervisionadas - APS da Universidade do Vale do Sapucaí – Univás, obedecendo ao disposto 

na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 583, de 4 de abril de 

2001, no Parecer CNE/CES nº 261, de 9 de novembro de 2006 e na Resolução CNE/CES nº 3, 

de 2 de julho de 2007. 

 

Capítulo II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 2º As Atividades Práticas Supervisionadas são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação dos professores responsáveis pelas 

disciplinas, realizadas pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às atividades 

presenciais e em ambientes extraclasse. 

§ 1º As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação. 

§ 2º As APS devem considerar o perfil do egresso e estar incorporadas à carga horária 

das disciplinas constantes da matriz. 

§ 3º As APS não são acrescidas à carga horária do docente e não são realizadas nos 

horários das atividades presenciais. 

§ 4º As APS são realizadas de acordo com a metodologia e cronograma estabelecidos 

nos Planos de Ensino que são disponibilizados aos alunos no início de cada semestre letivo.  

Art. 3º  São consideradas Atividades Práticas Supervisionadas: 

I. Visitas técnicas e viagens de estudo; 

II. Pesquisas de campo e bibliográfica; 

III. Realização de experimentos; 

IV. Desenvolvimento de projetos; 

V. Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos individuais e em grupo; 

VI. Desenvolvimento de Iniciação Científica; 

VII. Produção de relatórios, artigos científicos, memoriais; 
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VIII. Estágios não obrigatórios vinculados ao objeto de estudo da disciplina; 

IX. Atividades em laboratórios; 

X. Oficinas; 

XI. Estudos de casos; 

XII. Seminários; 

XIII. Práticas de ensino ou outras atividades afins, no caso de licenciatura. 

Art. 4º As APS devem ser previamente planejadas e detalhadas nos Planos de Ensino 

das disciplinas às quais se vinculam. 

Parágrafo único.  O número de horas a serem computadas como APS é definido pelo 

Curso e aprovado pelo respectivo Colegiado. 

Art. 5º No início de cada período letivo, cabe ao professor da disciplina, por meio do 

Plano de Ensino, informar aos alunos a(s) modalidade(s) de APS a ser(em) desenvolvida(s) ao 

longo do semestre, bem como a forma de desenvolvimento e data final de entrega. 

Art. 6º O recebimento e registro das APS são feitos pelos respectivos professores das 

disciplinas e estas, depois da correção, visto e lançamento da nota e frequência em formulário 

próprio, devem ser devolvidas ao aluno para guarda e conservação por ser comprovante hábil 

no caso de pedido de revisão da carga horária cumprida e/ou nota. 

 

Capítulo III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 7º É da competência do professor de cada disciplina a que se vinculam as APS 

orientar o aluno e supervisionar seu desempenho e aprendizado. 

 

Art. 8º A avaliação de desempenho dos alunos nas APS compõe a avaliação das 

disciplinas às quais se vinculam. 

§ 1º As APS são comprovadas por meio de registro em formulário(s) próprio(s) que 

permita ao professor da disciplina avaliá-las e validá-las. 

§ 2º A não entrega das APS ao professor da disciplina resulta na perda da nota e da 

frequência atribuídas às atividades, sendo os casos que daí resultarem regidos pelo Regimento 

Geral da Univás. 

Art. 9º A nota e frequência relativas à APS não podem ultrapassar o peso de sua carga 

horária prevista na disciplina. 
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Parágrafo único.  No caso de APS que tenha peso superior a 50% da carga horária total 

da disciplina, a APS não poderá se resumir a apenas uma avaliação no período/ano letivo. 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 10. As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não 

ministradas pelos docentes nem tão pouco como horas das Atividades Complementares. 

 

Art. 11.  Os casos omissos são resolvidos pelos Colegiados de Curso e, em grau de 

recurso, pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 

Art. 12.  O presente Regulamento entra em vigor a partir do início do ano letivo de 2015, 

depois de aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe. 

 

Regulamento das APS – Modelo de Relatório de Execução de APS 

 

ACADÊMICO/A: Relatório nº: 

Disciplina:  Curso:  Período:  

Professor:  Ano:  Semestre:  

 

O Acadêmico deve produzir em um texto único o relatório da experiência vivenciada 

com a atividade prática supervisionada, procurando responder a seguinte questão: 

a) O que foi a atividade realizada e de que forma ela contribuiu para sua formação? 

Regulamento das APS – Modelo de Ficha de Registro de APS 

ACADÊMICO/A: 

 

Disciplina:  Curso:  Período:  

Professor:  Ano:  Semestre:  

 

Data 
Atividade 

desenvolvida 

Com relatório anexo?  

(se sim, anexar à ficha) 

Assinatura do 

docente 

responsável 

01   (     ) Não   
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(     ) Sim. Relatório nº 

____ 

02 

  

(     ) Não  

(     ) Sim. Relatório nº 

____ 

 

03 

  

(     ) Não  

(     ) Sim. Relatório nº 

____ 

 

04 

  

(     ) Não  

(     ) Sim. Relatório nº 

____ 

 

05 

  

(     ) Não  

(     ) Sim. Relatório nº 

____ 

 

06 

  

(     ) Não  

(     ) Sim. Relatório nº 

____ 

 

07 

  

(     ) Não  

(     ) Sim. Relatório nº 

____ 

 

08 

  

(     ) Não  

(     ) Sim. Relatório nº 

____ 

 

 

 

TOTAL DE HORAS DESTA FOLHA: _____________________ 

Assinatura do Aluno      Assinatura do Professor 

 

 

 

 

 

 



181 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA 

 

I – DA MONITORIA 

Art. 1º A monitoria é uma modalidade de aprendizagem proporcionada aos alunos da 

graduação, regularmente matriculados que atendam às condições deste Regulamento. 

 

II – OBJETIVOS 

Art. 2º O programa de monitoria objetiva: 

I. Proporcionar ao aluno de graduação a possibilidad e de otimizar o seu potencial 

acadêmico, assegurando a formação de profissionais competentes; 

II. Criar condições de aprofundamento teórico-prático e desenvolvimento de 

habilidades relacionadas à atividade docente; 

III. Promover a cooperação entre corpo docente e corpo discente; 

IV. Colaborar no processo ensino/aprendizagem, com o intuito de minorar os problemas 

de repetência, evasão e falta de motivação, melhorando, consequentemente, a qualid ad e 

de ensino; 

V. Colaborar no aperfeiçoamento das atividades práticas de ensino/aprendizagem desenvolvid as 

nos laboratórios específicos de cada área de ensino. 

 

III – ORGANIZ AÇÃO E FUNCIONAME NTO 

Art. 3º O programa de monitoria consiste na participação de discentes como monitores para 

os componentes curriculares nos quais eles tenham sido aprovados, ou outras atividades previst a s 

pelo curso que necessitem de apoio prestado por alunos. 
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Parágrafo único. As atividades previstas pelo curso, mencionadas no caput deste artigo, podem 

ser realizadas em grupos de estudo regulamentados, projetos de extensão, projetos de 

pesquisa e/ou desenvolvimento de produtos e processos, desde que devidamente cadastrados, 

e atividades em laboratório. 

 

Art. 4º O docente responsável pelo componente curricular ou atividade-alvo deve solicitar a 

monitoria, por meio de formulário “Solicitação de Monitoria” (Anexo 1), encaminhad o ao 

Colegiado de Curso antes da última reunião do Consepe do ano/semestre letivo anterior, que 

emite parecer por meio de preenchimento do formulário “Parecer sobre solicitação de 

Monitoria” (Anexo 2). 

Parágrafo único. O formulário “Parecer sobre solicitação de Monitoria” referido no caput deste 

artigo, após seu preenchimento pelo Colegiad o do Curso, é encaminhada ao Coordenador de Curso e 

submetida à aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe, que encaminha à 

Direção da respectiva Unidade Acadêmica. 

 

Art. 5º O acesso à monitoria ocorre por meio de processo seletivo aberto pela Direção da 

Unidade Acadêmica que, por meio de edital, no mês em que se inicia o ano ou semestre 

letivo, divulga os componentes curriculares e atividades oferecid as, as vagas ofertadas, o horário  

semanal e o cronograma de atividades de monitoria, bem como o critério de seleção. 

 

IV – DOS REQUISIT OS DO CANDIDATO 

Art. 6º Pode se candidatar à monitoria o candidato regularmente matriculado na Univás 

que: 

 

I. Esteja cursando, no mínimo, o segundo período (no caso de curso semestral) ou segundo 

ano (no caso de curso anual); 

II. Tenha cursado o componente curricular ou disciplinas afins, feito treinamento 

em laboratório ou demonstrado capacidade teórico/prát ica para o desenvolvimento 

da atividade da qual deseja ser monitor ou tenha sido dispensado do componente 

curricular alvo da monitoria por comprovado saber através de aprovação em 

Exame de Suficiência ou apresentação de certificação nos moldes da Portaria 

Reitoria nº 00/2016; 

III. No caso de ter cursado o componente curricular alvo da monitoria, tenha sido 
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aprovado com nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos; 

IV. No caso de ter participado da atividade-alvo, ter sido avaliado com conceito “Muito 

Bom” e “Ótimo”. 

V. Não tenha sido monitor no mesmo componente curricular ou atividade por período 

igual ou superior a dois anos letivos; 

VI. Não tenha sofrido punição disciplinar no decorrer do curso; 

VII. Tenha disponibilidade de horário para cumprir a carga horária definida para o 

Programa. 

 

Parágrafo único. E vedada a participação em Programa de Monitoria aos alunos que estejam 

cursando a quinta ou sexta séries do Curso de Medicina. 

 

V – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7º A convocatória para abertura das inscrições dos candidatos ao Programa de Monitoria é feita 

pela Direção da Unidade Acadêmica. 

Parágrafo único: Na convocatória deve constar local, período e horário das inscrições, nome 

dos componentes curriculares/at ivid ades, vagas ofertadas, carga horária anual ou semestra l , 

cronograma de atividades de monitoria, documentos exigidos, critérios da seleção e desempat e , 

bem como a data do resultado. 

 

Art. 8º A inscrição no processo seletivo deve ser realizad a pelo candidato por meio do 

preenchimento de uma Ficha de Inscrição para Monitoria (Anexo 3), disponível no site da 

UNIVÁS, encaminhada à Secretaria do Curso. 

 

Parágrafo único. O candidato pode se inscrever em até três seleções, mas só pode participar de 

um programa de monitoria por período (no caso de curso semestral) ou ano (no caso de curso 

anual). 

 

VI – DA SELEÇÃO 

Art. 9º A seleção é feita mesmo que haja um só candidato. 

 

Art. 10. Para a seleção, são utilizados os seguintes instrumentos: 

I. Avaliação do conhecimento teórico e/ou prático; 
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II. Desempenho no componente curricular cursado ou na atividade ou desempenho no 

Exame de Suficiência ou Exame de Certificação no caso de componente 

dispensado; 

III. Entrevista após a prova escrita, com o professor do componente curricular ou 

com o responsável pela atividade alvo; 

 

§ 1º Para a Avaliação do conhecimento teórico e/ prático é obedecido o programa do 

componente curricular ou atividade alvo a que o acadêmico se candidata. 

 

§ 2º A entrevista é após a prova escrita, com o professor do componente curricular ou responsá v e l 

pela atividade alvo, para avaliação das característ icas pessoais do candidato, como lideran ç a , 

organização e curiosidade científica. 

 

§ 3º O resultado é dado com base na média das notas obtidas nos três instrumentos de avaliação. 

 

Art. 11. O Processo Seletivo fica a cargo do responsável pelo componente curricular ou ativid ad e 

alvo e é acompanhado pelo Coordenador de Curso. 

 

VII – DO RESULTADO 

Art.12. Findo o processo seletivo, o Coordenador encaminha o resultado à Direção Acadêmica que, 

após ratificação, encaminha à Prograd  para a posterior publicação no site da Univás, em data 

estabelecida no Edital. 

 

Art. 13. São considerados habilitados os alunos que tenham obtido, no mínimo, 70 pontos na méd ia 

dos instrumentos de seleção. 

 

Art. 14. Em caso de empate, são considerados os resultad os em cada um dos instrumentos da seleçã o  

e critérios na seguinte ordem: 

 

I. Avaliação do conhecimento teórico e/ou prático; 

II. Maior nota/conceito do desempenho no componente curricular cursado ou 

atividade desenvolvida ou do Exame de Suficiência ou Exame de Certificação no caso 

de componente dispensado e ainda; 
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III. Entrevista; 

IV. Idade do candidato (com preferência para o de maior idade) 

 

VIII – DA DESISTÊNCIA E ABANDONO DA MONITORIA 

Art. 15. O monitor aprovado tem o prazo de 10 (dez) dias letivos após a divulgação do resultado 

para desistir da Monitoria, fazendo-a por meio de documento por escrito , para que outro candid ato  

possa ser chamado. 

 

Art. 16. O monitor aprovado que vier a abandonar a Monitoria sem efetuar qualquer 

comunicação fica proibido de participar de qualquer outra Monitoria. 

 

IX – DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

Art. 17. São atribuições do monitor: 

 

I. Exercer as atividades previstas no edital elaboradas pelo professor/orientad or da 

monitoria; 

II. Auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, compatíveis 

com o seu grau de conhecimento e experiência; 

III. Auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo dúvidas e/ou 

realizando exercícios, tanto em sala de aula quanto em atividades; 

IV. Facilitar o relacionamento entre os alunos e professor(es) na execução e 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem; 

V. Avaliar o andamento do componente curricular ou das atividades do ponto de vista do 

aluno; 

VI. Auxiliar o professor em atividades, assessorando os estudantes em pequenos 

grupos ou individualmente; 

VII. Manter plantões de dúvidas e atividade para reforço do conteúdo programático; 

VIII. Realizar estudos individuais ou em conjunto com outros monitores para 

aprofundar seu conhecimento na área específica de conteúdo ou na área de ensino-

aprendizagem; 

IX. Cumprir a carga horária estabelecida em horários elaborados pelo 

professor /orientador da monitoria, dentro dos limites previstos para o Programa; 

X. Exercer corretamente as tarefas a ele atribuídas pelo professor/orientador da 
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monitoria; 

XI. Efetuar, junto com o professor/orientador da monitoria, eventos 

extracurriculares envolvendo trabalhos sociais e outros; 

XII. Apresentar ao professor/orientador da monitoria relatório das ativid ad es 

desempenhadas ao término do programa de monitoria, por meio do preenchimento do 

formulário “Relatór io das Atividades de Monitoria” (Anexo 4). 

XIII. Frequentar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das atividades de monitoria. 

 

Parágrafo único. É vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer atividades que seja m 

de única competência do professor/orientador da monitor ia, tais como: corrigir trabalhos e provas, 

atribuir conceitos de avaliação aos alunos, registrar frequência e notas, ministrar aulas, tomar conta 

de provas, etc. 

 

X – DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR/ORIE NTADOR DA MONITORIA 

Art. 18 São atribuições do professor: 

I. Elaborar um Plano de Orientação, com definição dos objetivos a serem 

alcançados na atividade de monitoria; 

II. Estabelecer um cronograma de acompanhamento em que devem constar as 

metodologias a serem utilizadas para avaliação do monitor; 

III. Orientar o aluno monitor na elaboração do relatório e na execução de suas atividades; 

IV. Encaminhar o relatório final do desempenho do monitor, por meio do 

preenchimento do formulário “Avaliação do Monitor” (Anexo 5), ao Coordenad o r 

de Curso para expedição do certificado de monitoria. 

 

XI – DA EXCLU SÃ O DO MONITOR 

Art. 19 - A exclusão do monitor pode ocorrer nas seguintes situações: 

 

I. Por desistência do aluno; 

II. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no Projeto a que está inserido, 

ou a pedido do professor, em razão de desempenho insatisfatório; 

III. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas neste Regulamento. 
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Parágrafo único - A vaga decorrente do cancelamento do monitor é preenchid a de acordo com a 

ordem da relação de classificados. 

 

XII – DAS BOLSAS 

Art. 20 – O número de bolsas, quando houver, é estabelecido pela mantenedora, segundo 

critérios de proporcionalidade ao número total de alunos matriculados em cada curso. 

 

Parágrafo Único. A distribuição das bolsas deverá obedecer a regulamento próprio. 

 

XIII – DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 21 - Ao término do ano ou período letivo, o monitor é avaliado pelo 

professor/orientador responsável por meio de formulário padronizado (Anexo 5) e recebe um 

certificado em que consta a carga horária de dedicação, firmado pelo professor/orientador da 

monitoria, pelo Coordenador do Curso e pelo Diretor da Unidade Acadêmica, emitido pela 

Secretaria. 

Art. 22 - O certificado é devido se o monitor tiver cumprido o presente Regulamento. 

 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 23 - O horário das atividades do monitor não pode coincidir com o horário das atividades 

dos componentes curriculares presenciais que o aluno estiver cursando. 

 

Parágrafo único. O aluno dispensado do componente curricular através de aprovação em 

Exame de Suficiência e/ou apresentação de Certif icação de proficiência, conforme Portaria 

Reitoria nº 00/2016 pode exercer a monitoria no respect ivo componente, uma vez que não é 

obrigado a cursá-lo como aluno regular. 

Art. 24 - A monitoria não implica vínculo empregatício com a UNIVÁS e/ou FUVS. 

 

Art. 25 - Os casos omissos são resolvidos pela Direção da Unidade Acadêmica e Coordenação de 

Curso. 

Art. 26 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE MONITORIA 

(a ser encaminhada ao Colegiado do Curso via Coordenador) 

Ano do desenvolvimento: ...... Período/Série a ser aplicada: ..... Duração:[ ]Semestral[ ] Anual 

Curso: .................................... Professor(a) Responsável:........................................................... 

Monitoria referente a: [   ] Componente Curricular. Qual?  ....................................................... 

    [   ] Atividade Extracurricular. Qual? .................................................... 

Número de monitores solicitados:........Carga Horária Semanal:.......Carga Horária Total:.......... 

 

Atividades do Monitor 

 

 

 

 

 

 

 

Dias e horários das atividades 

 

 

 

 

Processo de Seleção 
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Prova Escrita  

 

Dia:................Horário:.............Local:.......................... 

 

Conteúdo para a prova escrita: 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.......... 
Entrevista        

Dia: .............................. Horário: .............................. Local: .................... ............................ 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE MONITORIA 

(a ser encaminhada ao Consepe, após emitido parecer do Colegiado de Curso. 

Deve vir anexado o Anexo 1 – Solicitação de Monitoria correspondente)                                

 

Curso:......................................... Professor(a) Responsável: ................................................... 

Monitoria referente a: [  ] Componente Curricular. Qual?.......................................................   

       [  ] Atividade Extracurricular. Qual? ............................................... 

Número de monitores solicitados:...Carga Horária Semanal: ....Carga Horária Total:.... 

 

Parecer do Colegiado de Curso 
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Data: ............................... Assinatura do Coordenador: 

............................................ 

 

 

Aprovação do Consepe 

 

 

Data: ...................................... Assinatura do Reitor: ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA MONITORIA  
 

1º semestre de 20___ 

Nome do(a) acadêmico(a): ..................................................RA : .......................................... 

Monitoria para o Componente Curricular/Atividade: ........................................................... 

do Curso de ........................................................................................................................ 

Período/Série em que está matriculado: ........ do Curso de ......................................................... 

Inscreveu-se para outras monitorias?  [ ] Não [ ] Sim – Quais? ............................................... 

............................................................................................................................................... 

Data:........../........../............Assinatura:.......................................................................................... 

INFORMAÇÕES DA UNIDADE ACADÊMICA (a ser preenchido pelos setores responsáveis) 

SECRETARIA 

O Acadêmico obteve aprovação no componente curricular da monitoria com a Nota ...................  

(Caso o Acadêmico tenha se submetido a Exame de Suficiência ou tenha apresentado Certificado de Proficiência, registrar 

a nota) 

Ou 

O Acadêmico conseguiu resultado na atividade extracurricular com conceito .......................  

(O professor responsável pela atividade desenvolvida pelo aluno – iniciação científica, extensão, laboratório – deve emitir  

parecer sobre a atuação pregressa do acadêmico, com conceitos na seguinte escala: péssimo, fraco, regular, bom, muito 

bom, ótimo e que será anexado a este formulário) 

AVALIAÇÃO DO ACADÊMICO NO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 

I) Nota do Conhecimento Teórico e/ou Prático (prova escrita): .........................  



191 

 

  

II) Nota ou conceito do desempenho do acadêmico no componente curricular/atividade alvo: ........... 

III) Nota da Entrevista: ......................... 

MÉDIA DAS NOTAS(*): .............(mínimo de 70 pontos para aprovação)   –   CLASSIFICAÇÃO 

(**): ............ 

(*) No caso de ser atribuído conceito no item II, a média deve ser feita considerando-se apenas os itens I e III.  

(**) Em caso de empate, considerar os resultados na seguinte ordem: 1) nota do conhecimento teórico e/ou prático; 2) 

maior nota/conceito do desempenho no componente curricular cursado ou atividade desenvolvida; 3) entrevista; 4) idade 

do candidato (com preferência para o de maior idade) 

Data:........../........../.............     

.................................................................................................................... 

                                   Assinatura do professor responsável pelo componente curricular ou pela 

atividade 

APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO 

 

Data: ........../........../.......... 

Assinatura: ..................................................................................................................... ..................... 

 

 

 

 

ANEXO IV – RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA   
 

Monitor:...................................................................................................1ºSemestre de 20........ 

Componente curricular ou atividade: .......................................................................................... 

Curso: ....................................................Professor Responsável: ................................................. 

ATIVIDADES REALIZADAS (máximo 10 linhas) 

....................................................................................................................................................

... 
....................................................................................................................................................

... 

....................................................................................................................................................
... 

....................................................................................................................................................
... 

....................................................................................................................................................

... 
....................................................................................................................................................

... 
....................................................................................................................................................

... 

....................................................................................................................................................
... 
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....................................................................................................................................................
... 

....................................................................................................................................................
... 

PONTOS POSITIVOS (máximo 5 linhas) 

....................................................................................................................................................

... 
....................................................................................................................................................

... 

....................................................................................................................................................
... 

....................................................................................................................................................
... 

....................................................................................................................................................

... 

PONTOS NEGATIVOS (máximo 5 linhas) 

....................................................................................................................................................

... 
....................................................................................................................................................

... 

....................................................................................................................................................
... 

....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 

Data: ........../ ........../ ..........  Assinatura do Monitor: 

.................................................................. 

 

Ciência do Professor responsável pelo componente curricular ou atividade 

  

Data: ........../ ........../ ..........  Assinatura: 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – AVALIAÇÃO DO MONITOR  

Monitor:.................................................................................. 1º Semestre de 20.............. 

Componente curricular ou atividade: .......................................................................................... 
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Curso: ...................................................Professor Responsável: ................................................. 
 

PREENCHIMENTO PELO PROFESSOR RESPONSÁVEL DO COMPONENTE 

CURRICULAR OU ATIVIDADE 

Entregou o relatório final 

sobre a Monitoria? 

[    ]  Sim      [    ]  Não 

Alcançou o objetivo proposto 

 pela Monitoria? 

[    ]  Sim      [    ]  Não 

Percentual de 

frequência 

às atividades de 

monitoria: 

....% 

 

Data: ................/ ................/ .............. 

...................................................................................................................................................

... 

Assinatura 

 

 

 

PREENCHIMENTO PELA SECRETARIA DA UNIDADE ACADÊMICA 

 

 

Monitoria: [   ]  Semestral      [    ]  Anual 

 

 

Carga Horária Total 

da Monitoria: 

 

........................ horas 

 

 

Horas feitas pelo Monitor: 

(Carga Horária Total x Percentual de 

Frequência): 

 

........................ horas 

 

 

Certificado expedido em ......../......../........  Por: ............................................. 

 

APÊNDICE H – REGULAMENTO DO ESTÁGIO ELETIVO 
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O Estágio Curricular Eletivo oferece ao acadêmico a oportunidade de escolher a área do 

conhecimento na qual ele deseja aprofundar seus conhecimentos, estimulando o estudante a 

vivenciar a realidade de outros serviços de Saúde. O acadêmico pode fazer, todavia, a opção de 

realizar o Estágio Eletivo em outra Instituição.   

Os pedidos de Estágio Eletivo deverão ser entregues pelos próprios estudantes na 

Secretaria da Coordenação do Curso de Medicina dentro dos prazos estabelecidos na 

programação do respectivo ano letivo (Anexo I). A divulgação do parecer do coordenador do 

curso de Medicina ocorrerá em até 10 dias após a data de entrega. Após a aprovação do Estágio 

Eletivo, a Secretaria da Coordenação do Curso de Medicina encaminhará ao docente 

responsável pelo acompanhamento do estudante, uma cópia do instrumento para avaliação do 

desempenho do estudante (Anexo IV), que deverá ser preenchido e devolvido a Secretaria da 

Coordenação do Curso, até 5 (cinco) dias após o término do estágio, juntamente com o plano 

de atividades do estágio eletivo (Anexo II) e o controle de presença (Anexo III).  

Para solicitação de estágio da própria instituição ou em serviços locais, caso o número 

de candidatos para determinado estágio ultrapasse o número de vagas disponíveis, haverá 

seleção e os estudantes serão classificados em ordem decrescente de acordo com o Índice de 

Rendimento Acadêmico (IRA), apresentado no Histórico Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - CARTA DE SOLICITAÇÃO DO ESTÁGIO ELETIVO 

Prezado(a) Senhor(a), 
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 Durante o Curso de Graduação em Medicina, o estudante tem a oportunidade de realizar 

um Estágio Eletivo, que visa contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional em áreas 

de interesse pessoal do mesmo. 

 Apresentamos o(a) acadêmico(a) ______________________________________ 

matriculado(a) na 6ª série do curso de Medicina, o(a) qual está interessado(a) em desenvolver 

Estágio Eletivo de 250 horas durante o período de ___/___/___ a ___/___/___. 

  

 Atenciosamente, 

 

Profª. Ma. Marta Garroni Magalhães 

Coordenadora do Curso de Medicina 

Universidade do Vale do Sapucaí - UNIVÁS 

 

 

Local do Estágio: _____________________________________________________ 

Nome do Supervisor Responsável pelo Estágio:_____________________________ 

Número do CRM:_____________________________________________________ 

Titulação:____________________________________________________________ 

Telefone para contato:__________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

Supervisor responsável pelo estágio requerido (assinatura e carimbo)  

 

 

Parecer da Coordenadora do Curso ( ) Deferido ( ) Indeferido 

 

____________________________________________________ 

Coordenadora (assinatura) 

 

 

ANEXO II – PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO ELETIVO 

Acadêmico:__________________________________________________RA:_______ 
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Endereço: ______________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________Cel.: ___________________ 

CPF:___________________ RG:_____________________ 

Aréa/Setor do Estágio Eletivo: _____________________________________________ 

Período do Estágio: ___/___/___ a ___/___/___. 

PLANO: 

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

DE ACORDO: __________________________________________________________ 

 Supervisor do Estágio Eletivo 

 

ANEXO III – CONTROLE DE PRESENÇA 

Acadêmico: _____________________________________________________________ 
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Aréa/Setor do Estágio Eletivo: ______________________________________________ 

Instituição:______________________________________________________________ 

Supervisor do Estágio Eletivo:______________________________________________ 

Carga Horária Mínima: 250 horas                        Período: ___/___/___ a ___/___/___. 

Data Horário (início e término) CH Atividade 

Assinatura do 

Responsável pela 

Atividade 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Assinatura Supervisor do Estágio Eletivo: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO ELETIVO 

Acadêmico : ___________________________________________________________ 
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Aréa/Setor do Estágio Eletivo: _____________________________________________ 

Instituição:_____________________________________________________________ 

Supervisor do Estágio Eletivo:______________________________________________ 

Carga Horária Mínima: 250 horas             Período: ___/___/___ a ___/___/___. 

 

 ITENS DE AVALIAÇÃO PONTOS  

 

0

1 

 

Assiduidade e Pontualidade, Relacionamento e 

Apresentação Pessoal, Espírito de Iniciativa e 

Interesse pelas Atividades Hospitalares e 

Científicas (10) 

 

 

 

0

2 Aptidão Técnica (90) 

 

Prática (45) 

 

 

 

 

 

 

Teórica (45) 

 

 

 

SOMA DOS PONTOS / MÉDIA GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura Supervisor do Estágio Eletivo 

 


