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1. DADOS GERAIS DO CURSO
1.1. Curso:
Curso Superior em Medicina
1.2. Titulação:
Bacharel em Medicina

1.3. Regime:
Seriado Semestral
1.4. Vagas Oferecidas e Turno:
Turno: Integral
Vagas: 36 Vagas Autorizadas

1.5. Fundamentos Legais
Autorização: Portaria MEC 234 de 15/04/2014, publicado no DOU em 16/04/2014.
1.6. Carga Horária Total:
7.250 horas-relógio.

1.7. Integralização:
Tempo Mínimo: 6 anos (12 semestres)
Tempo Máximo: 9 anos (18 semestres)
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2. A INSTITUIÇÃO
2.1. Identificação
Mantenedora: Centro Superior de Estudos de Manhuaçu Ltda.
Registro no cartório: Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – 3120592571-1
Natureza: Sociedade Empresária Limitada
CNPJ: 03.752.343/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 733 – Bairro Coqueiro – Manhuaçu / MG
Endereço: Rua Darcy César de Oliveira Leite, 600 – Bairro Alfa Sul – Manhuaçu / MG
Fone: (33) 3339-5500
Site: www.unifacig.edu.br

Mantida: Centro Universitário UNIFACIG
Ato legal: Credenciada: Portaria nº 77 de 14/01/2019, publicada em 15/01/2019
Reitor: Thales Reis Hannas
Telefone: Pabx (33) 3339-5500
Fax: (33) 3331-7171
e-mail: thales@unifacig.edu.br

2.2. Localização da Instituição
a) Campus Ilha de Excelência
Avenida Getúlio Vargas, 733 - Bairro Coqueiro, Manhuaçu / MG
CEP 36900-350
b) Campus Alfa Sul
Rua Darcy César de Oliveira Leite, 600 - Bairro Alfa Sul, Manhuaçu / MG
CEP 36904-219
2.3. Dirigentes Principais
Mantenedora: Centro Superior de Estudos de Manhuaçu Ltda
Mantida: Centro Universitário UNIFACIG
Reitor: Thales Reis Hannas
Pró-reitora de Comunicação e Marketing: Anandy Kassis de Faria Alvim Hannas
Pró-reitor de Ensino e Aprendizagem: Oscar Lopes da Silva
Pró-reitora de Operações Acadêmicas: Rita de Cássia Martins de Oliveira Ventura
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3. O CURSO
O UNIFACIG assume o papel de produzir e difundir conhecimentos, pronto a
atender uma parcela da população afastada dos cursos de nível superior devido à elitização
do ensino universitário que ocorreu no país no século XX. Na região onde está situada,
cresceu a demanda de vagas para egressos do ensino médio, crescimento que não foi
acompanhado pela oferta de vagas em universidades públicas. Essa lacuna deverá ser
preenchida por instituições compromissadas em oferecer uma formação de qualidade, como
é o caso do UNIFACIG, primeira instituição de ensino superior do município de Manhuaçu.
Como se sabe, a sociedade contemporânea é marcada por rápidas transformações,
pelo fluxo ininterrupto de informações e pelo acesso de um maior número de pessoas a
elas. Nesse cenário, o conhecimento ocupa um papel central revestindo-se de um caráter
provisório e até contestável, uma vez que mesmo a ciência, que sempre trabalhou com
certezas, assume hoje a sua relatividade. Nessa nova era a instituição de ensino superior
como simples local de transmissão de informações perde a importância, o que significa dizer
que precisa encontrar outro sentido para seu papel na sociedade contemporânea. Esse
papel é o de preparar seus alunos para a construção do próprio saber, de forma
significativa para si mesmo e para a sociedade na qual estão inseridos, levando-os a
selecionar as informações necessárias com as quais terão de construir e reconstruir seu
conhecimento.
As mudanças demandam, assim, uma nova forma de pensar a educação e, por
extensão, todos os cursos de graduação. Nessa abordagem não há lugar para a
padronização e para estruturas rígidas, há que se levar em conta as características
regionais, preparar o aluno para buscar as informações de que necessita, selecioná-las,
saber o que fazer com elas, produzir conhecimentos novos que atendam às necessidades
da coletividade. Assume-se, assim, a ideia de que a formação do aluno não se dá apenas
pela exposição de conteúdos, pela memorização mecânica e atitude passiva.
O processo de construção de conhecimento pressupõe entender alunos e
professores como sujeitos ativos, embora com papéis distintos: os últimos devem conhecer
os significados que desejam chegar a compartilhar com seus alunos, conhecimento que lhes
possibilita planejar o ensino; os primeiros vão acomodando progressivamente os
significados que constroem no decorrer das práticas pedagógicas, como selecionar,
relacionar, interpretar, deduzir etc.
Nessa perspectiva, os sujeitos envolvidos no processo encontram-se sempre “em
construção”, comprometidos tanto com sua educação permanente como com a constante
avaliação de sua atuação.
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No ano de 2013, um grupo de profissionais da área de Ciências da Saúde se reuniu
para discutir a possibilidade da implantação de um curso de bacharelado em medicina na
região de Manhuaçu, visando formar profissionais capacitados para atender a região de
Manhuaçu e municípios vizinhos, onde existe uma carência de médicos generalistas. Com o
apoio institucional do UNIFACIG, estruturou-se um documento com base nas Diretrizes
Nacionais do Curso de Medicina, no Programa de Desenvolvimento Institucional do
UNIFACIG e nos demais instrumentos jurídicos pertinentes, associados a uma proposta
didática fundamentada nas mais recentes linhas educacionais na área de saúde,
incorporando uma visão holística da medicina, não só em seu caráter estrito de saúde, mas
considerando uma visão humanística e voltada para o atendimento da população mais
necessitada. Sendo assim, ainda no ano de 2013 foi redigido o documento do PPC de
medicina, que foi implantado como marco inicial do curso. O documento foi fruto do trabalho
do Núcleo Docente Estruturante, que periodicamente se reúne para avaliar os rumos
pedagógicos e didáticos, adequando a estrutura do curso aos avanços científicos e
tecnológicos da área das Ciências da Saúde.
No ano de 2015, em decisão do NDE e visando compatibilizar o PPC às novas
Diretrizes Nacionais do Curso de Medicina de 2014, diversos aspectos do Plano foram
reformulados, a fim de atualizar tanto a forma, como o conteúdo à nova realidade, levando o
curso de medicina do UNIFACIG a uma dinâmica renovada, com uma estrutura curricular
que segue as orientações mais recentes do Ministério da Educação, assim como a utilização
de Métodos Ativos de Ensino. No ano de 2019, o PPC passa novamente por mais uma
reformulação visando consolidar as Práticas de Métodos Ativos de Ensino. Tais reformas
levam o Curso de Medicina a um nível diferenciado na questão do ensino e aprendizado,
adequado aos preceitos educacionais mais modernos.
A renovação do PPC fortalece ainda mais os conceitos fundamentais do Curso de
Medicina do UNIFACIG: formação dinâmica, visão holística da saúde, envolvendo os
componentes humanísticos, ambientais e sociais, e ao mesmo tempo acompanhando os
avanços científicos mais importantes para a capacitação médica.
O curso atualmente encontra-se no ciclo do internato ocorrendo a contínua
capacitação de profissionais preceptores do sistema de saúde a fim de aprimorar a atuação
desses agentes de saúde na educação médica e na interação entre estudantes e o
ambiente hospitalar.
3.1. Organização Acadêmica e Administrativa do Curso – Fundamentação Legal
O Curso de Medicina busca, em sua organização acadêmica-administrativa cumprir a
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concepção de educação superior com o princípio da indissociabilidade entre ensino,
atividades investigativas e extensão, disposto no artigo 207 da Constituição Brasileira, de
1988, e tem como parâmetro as Diretrizes Nacionais nos termos da Resolução nº 3, de 20
de Junho de 2014 e demais legislações pertinentes:

I.

Projeto Político Institucional da IES;

II.

Plano de Desenvolvimento Institucional da IES

III.

Decreto 9.235 de 15 de dezembro de 2017 disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm;

IV.

Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 (LIBRAS) disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm;

V.

Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de Junho de 2007 (carga horária mínima e tempo
de integralização);

VI.

Resolução CNE/CES Nº 4, de 06 de abril de 2009 (carga horária mínima e tempo de
integralização - Saúde);

VII.

Catálogo dos Cursos de Tecnologia

VIII.

Resolução CNE/CES N º 3, de 2 de julho de 2007 (conceito de hora-aula);

IX.

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Indígena);

X.

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 e
Resolução CP/CNE N° 2/2012 (Políticas de Educação Ambiental) disponível em:
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=491

XI.

Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 (Diretrizes Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos);

XII.

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme o
disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, disponível em:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm; e,

XIII.

Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010 (NDE).

3.2. Justificativa de Oferta/continuação do Curso
A região da microvertente do Caparaó tem uma população estimada em 463.858
habitantes, cujo município de maior influência, conforme já destacado, é Manhuaçu.
O município de Manhuaçu tem 627 km² e uma população estimada em 90.229
habitantes (IBGE, 2019) cujos dados sociais e econômicos apontam os problemas atuais a
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serem superados. Um dos fatores privilegiados da economia de Manhuaçu é a diversidade
de setores que ela engloba, apesar de a agricultura ser o grande impulsionador. No entanto,
como a cidade polariza muitos serviços e o comércio, eles também contribuem
significativamente para o resultado.
O desenvolvimento econômico regional está, portanto, cada vez mais em contraste
com o baixo índice de escolaridade, um grande obstáculo para a empregabilidade da
população local. Se o desemprego é um dos determinantes dos índices de pobreza e
miséria, o aumento da escolaridade e a qualificação profissional podem ser destacados
como principais desafios para melhoria das condições de vida. Isto tem sido cada vez mais
percebido pela população local como essencial à garantia do futuro, requisito básico para
abertura de novas possibilidades e ascensão social.
Neste contexto de ampliação da demanda por pessoas qualificadas, as
oportunidades para as instituições de ensino têm se multiplicado, uma vez que a busca por
qualificação trouxe com ela um aumento real dos salários médios da cidade e região, o que
permitiu maior número de ingresso nos cursos do ensino superior.
Por esses motivos, a oferta do curso de graduação em Medicina pelo UNIFACIG se
constitui num marco importante para toda a Região, na medida em que viabiliza a
capacitação de profissionais médicos qualificados em Manhuaçu e nos municípios
circunvizinhos, tais como, Simonésia, Santana do Manhuaçu, Luisburgo, Reduto,
Manhumirim, Alto Jequitibá, São João do Manhuaçu, Martins Soares, Caputira, Matipó,
Santa Margarida, Durandé, Lajinha, Chalé, São José do Mantimento, Taparuba, Ipanema,
Conceição de Ipanema, e também em alguns municípios do Espírito Santo, como Iúna,
Ibatiba e Irupi, dentre outros.
O projeto do curso de bacharelado em Medicina no UNIFACIG vem responder a uma
demanda local, regional e nacional , levando em conta um contexto histórico de
reestruturação da formação médica no Brasil. Os fundamentos que apoiam a necessidade
do curso de Medicina no UNIFACIG são:
• A relevância e a necessidade social do curso para a população local, de sua
vizinhança e, especialmente, da Zona da Mata.
• As necessidades do Sistema Único de Saúde, especialmente na atualidade em que o
governo brasileiro desenvolve projetos objetivando o aumento de profissionais
médicos no Brasil;
• A importância de um curso de Medicina no processo de consolidação do UNIFACIG,
expandindo as possibilidades de graduação em diferentes áreas do conhecimento
humano, num processo de avanço da interdisciplinaridade e completude do sistema
acadêmico;
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• As condições propícias para o desenvolvimento de um curso de Medicina no
município, pelos equipamentos do sistema de saúde local e pelas condições
adequadas em relação às instalações para o funcionamento do curso;
• A existência de Residências Médicas em quatro diferentes áreas da medicina no
Hospital Cesar Leite, credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica;
• A formação de um profissional generalista voltado para atender as necessidades de
saúde por meio de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, seja
no atendimento individual ou coletivo em todas as fases do ciclo da vida, respeitando
e colocando em prática os princípios do SUS, visando assim a formação de um
profissional com competência técnica e científica, ética e política, social e educativa.
Em complementação a esses motivos, o curso de Medicina possui como
preocupação central a formação geral, humanista com capacidade para se inserir nos
diferentes níveis de atenção à saúde. Desta forma, usufrui da estrutura oferecida pelo
município que conta com os seguintes serviços de saúde e que são conveniados com o
Centro Universitário UNIFACIG: Secretaria Municipal de Saúde: A integração do curso com
o sistema de saúde local (SUS) está formalizada pelo COAPES (Contrato Organizativo de
Ação Pública de Ensino-Saúde e convênio com Hospital César Leite, o que garante
diferentes cenários para a prática, com nível de complexidade crescente. A relação
alunos/paciente ambulatorial/docente ou preceptor é compatível com os princípios de
humanização do SUS. O UNIFACIG conta assim com o Hospital César Leite, clínicas e
centros de especialidade, unidades da Estratégia de Saúde da Família, CAPS II, CAPS ad,
CAPS i e Hospital Municipal.
O Hospital César Leite (HCL) possui convênios de atendimento pelo SUS em
diversas áreas, e é uma entidade civil de direito privado, filantrópico, sem fins lucrativos, de
prazo indeterminado. Trata-se do hospital de maior complexidade do município, e com maior
número de leitos de sua microrregião, sendo referência de atendimento hospitalar para o
módulo assistencial e para a microrregião de Manhuaçu. Vale dizer que Manhuaçu possui a
estimativa de 90.229 habitantes (IBGE, 2019), mas por ser polo regional, tem uma
população flutuante de cerca de 400 mil habitantes. Localiza-se na vertente ocidental do
Caparaó, na divisa da Região Leste de Minas com a Zona da Mata Mineira e está a cerca de
30 km da divisa com o estado do Espírito Santo. Manhuaçu é cortada por importantes
rodovias: a BR 262, que é a principal ligação de Minas Gerais com o Espírito Santo, ligando
Belo Horizonte à Vitória; a BR 116 que é um dos principais corredores comerciais do Brasil
ligando o Sudeste ao Nordeste, caracterizado por grande número de veículos pesados e
graves acidentes. A microrregião de Manhuaçu integra a macrorregião Leste do Sul,
composta também pelas microrregiões de Ponte Nova e Viçosa. De acordo com a
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deliberação do CIB-SUS/MG nº 618, de dezembro de 2009, esta macrorregião possui
população de 672.465 habitantes. A microrregião de Manhuaçu é composta por municípios
pouco desenvolvidos e com baixa qualidade de vida, de acordo com o Observatório da
Saúde da SES-MG, nessa Microrregião, Manhuaçu é o de maior IDH e está na 134ª posição
no estado. Nos últimos anos, o HCL tem se destacado no cenário da saúde do estado.
Confirmando a importância regional e a excelência dos serviços prestados, recebeu
os prêmios estaduais Mérito da Saúde, em 2007, e o 2o lugar no prêmio Célio de Castro, em
2009, e foi escolhido como “Hospital Referência” na gestão do PRO-HOSP no 3o Encontro
Estadual de Saúde. Conta atualmente com uma capacidade operacional de 217 leitos e 13
apartamentos em reforma, sendo 20 de Clínica Pediátrica, 10 de Neonatalogia, 35 de
Clínica Obstétrica/Ginecológica, 42 de Clínica Médica, 19 de Cirurgia Geral, 21 de
Ortopedia, 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) credenciados ao SUS, totalizando
71,6% dos leitos destinados ao SUS, e 60 enfermarias e apartamentos destinados aos
demais convênios.
O HCL conta ainda com uma Casa de Apoio à Gestante de Alto Risco e Puérpera
com capacidade para 10 pacientes. O HCL em diversas especialidades, sendo:
Anestesiologia, Angiologia e Cirurgia Vascular, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica,
Clínica

Médica,

Dermatologia,

Endocrinologia,

Gastroenterologia,

Geriatria,

Ginecologia/Obstetrícia, Hematologia, Hemodinâmica, Infectologia, Mastologia, Nefrologia,
Neurologia e Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria,
Pneumologia, Psiquiatria, Radiologia, Reumatologia, Urologia e Cirurgia Urológica, além de
Cirurgia Buco-maxilo Facial, Fonoaudiologia e Fisioterapia. A assistência multidisciplinar tem
sido proporcionada pelo Hospital César Leite de forma mais ampla nos últimos anos. De
acordo com dados do sistema informatizado do Hospital César Leite, em 2015 realizou
13.048 internações, das quais 8.212 (62,9%) foram de clientes do SUS, sendo assim, o 28º
hospital de Minas Gerais que mais internou clientes do SUS neste período. Hospital com
expressivo volume cirúrgico, o HCL possui 9 salas cirúrgicas, onde foram realizadas 8.853
cirurgias em 2015, média de 738 cirurgia/mês. Destas, 2.143 (24,2% de ortopedia e
neurocirurgia, 2.383 (26,9%) de Cirurgia Geral e 1.580 (17,8%) de Ginecologia/Obstetrícia.
Foram 3.109 partos em 2015, média de 259,1 por mês. É referência para o atendimento de
gestantes de toda a Microrregião de Manhuaçu, sendo que recentemente sua Maternidade
foi promovida à Maternidade de Alto Risco com Casa de Apoio à Gestante de Alto Risco e
uma UTI Neonatal com 10 leitos. Possui em seu Serviço de Apoio e Terapêutico (SADT) os
serviços de Laboratório de Análises Clínicas, Raio X, Ultrassonografia, Endoscopia
Digestiva, Colonoscopia, Hemodinâmica, Tomografia Computadorizada, Ressonância
Magnética Nuclear, Mamografia e Anatomo-Patológico, sendo os quatro últimos citados
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serviços terceirizados. O HCL executa procedimentos de alta complexidade em
neurocirurgia, sendo reconhecido pelo SUS Fácil para encaminhamento de pacientes da
macro e de outras macros. Desde 2014 o Hospital César Leite está autorizado a receber
clientes do SUS em Síndrome Coronariana Aguda em seu serviço de Hemodinâmica. Em
busca de se tornar Hospital Escola, o HCL implantou em 2012 programas de Residência
Médica em 4 especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia e
Pediatria, ofertando 3 vagas de R1 para cada especialidade, totalizando 27 Médicos
Residentes. O hospital tem um projeto de expansão já em andamento com uma estrutura de
10 andares já erguidos, porém não finalizados, com cerca de 1000m2 cada andar.
Ainda na locorregião, o UNIFACIG possui convênio com a Secretaria Municipal de
Manhuaçu formalizado pelo COAPES Contrato Organizativo de Ação Pública de EnsinoSaúde O Sistema Único de Saúde (SUS) de Manhuaçu, é formado pela unidade
administrativa da Secretaria Municipal; Vigilância em Saúde; Atenção Primária Coordenação, 22 unidades de ESF, 01 unidade de PACS (Realeza), 01 Unidade Básica de
Saúde (Pedregal) e 04 Pontos de Apoio com funcionamento diário, 02 Equipes de NASF;
Odontologia; Atenção Especializada Própria (CEAE, Policlínica, CAPS II, CAPS ad e CAPS
i); Urgência e Emergência (Hospital Municipal).
Em conformidade com as DCNs do curso e objetivando primar pela qualidade e
formação de seus egressos, a Instituição conta com uma clínica, Clínica UNIFACIG,
inaugurada em 2019, que possui uma estrutura física moderna, visando atender a
população por meio de convênios firmados com Secretarias Municipais de Saúde da região
e convênios diversos. Além dos atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, a
Clínica conta com o Programa de Atenção à Saúde da Mulher, que realiza consulta de
Medicina e coleta de exames Papanicolau em mulheres moradoras de Manhuaçu. Os
atendimentos acontecem uma vez por semana e visam atender aquelas mulheres que não
teriam acesso às ESF, devido ao horário de atendimento.
Frente a esse contexto, o UNIFACIG oferece o Curso de Medicina com um currículo
integrado baseado em competências, oferecendo um processo de formação inovador
centrado nas Metodologias Ativas de Ensino tendo o aluno como protagonista de seu
processo ensino-aprendizagem. Para tanto, possui infraestrutura privilegiada dispondo de
laboratórios com tecnologia inovadora que busca desenvolver um curso de excelência
preocupada em oferecer ao mercado de trabalho e à sociedade profissionais qualificados e
conscientes de sua responsabilidade social, contribuindo para a melhoria dos indicadores de
saúde da microrregião e aumentando a oferta de profissionais capacitados, com visão crítica
reflexiva, prontos para o atendimento da população de forma ética e livre de qualquer forma
de discriminação.
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3.3. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso
No Projeto Pedagógico Institucional (PPI), estão definidas as principais políticas
orientadoras das atividades da Instituição e que se apoiam nos seguintes princípios:
I.

Promoção de uma educação crítica, reflexiva, ética e criativa que promova a inclusão
social, a educação ambiental, a defesa dos direitos humanos e a abolição de toda e
qualquer forma de discriminação;

II.

Discussão contínua e coletivamente, sobre as implicações da concepção de Currículo
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos nas suas diversas ações;

III.

Promoção de experiências educativas que abrace a concepção de que o ser humano
e a ciência se fazem mediante relações formativas intencionais, integradoras,
questionadoras e abertas à diversidade;

IV.

Aprendizagem significativa, construída por meio da prática que favorece a dúvida, a
problematização e a titularidade do percurso de formação;

V.

Interdisciplinaridade como elemento motivador de uma ação colaborativa entre
saberes.

Busca-se, desta forma, colocar em prática o conceito de educação que o UNIFACIG
acredita que é um processo dinâmico e que dê condições a cada um de seus discentes de
enfrentar os desafios colocados a eles como profissionais e cidadãos.
a) Implementação das Políticas de Ensino
O UNIFACIG define as seguintes políticas de ensino a serem adotadas em seus
cursos de graduação: Construção coletiva de projetos pedagógicos centrados no aluno
como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do
processo ensino-aprendizagem; elaboração de projetos pedagógicos que demonstrem
claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu
egresso e o desenvolvimento das competências e habilidades esperadas; avaliação e
atualização constante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação; incentivo às
metodologias ativas de aprendizagem; promoção da interdisciplinaridade e da flexibilidade
curricular; estímulo à permanência dos estudantes por meio de apoio pedagógico e
financeiro; e apoio ao desenvolvimento pedagógico dos docentes. O curso de Medicina,
para atender à Política de Ensino, constrói, organiza, atualiza e divulga os Planos de Ensino
e aprendizagem com objetivos centrados na aprendizagem e com atividades que promovam
de forma adequada as habilidades e competências previstas nas DCNs do curso. Todas
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essas atividades centram-se e se desenvolvem nas avaliações do NDE fundamentada nos
termos da Res. CONAES Nº 1, de 17 de junho de 2010. Busca estimular a participação dos
alunos em programas diversos de apoio acadêmico e pedagógico; acompanhando o
desenvolvimento dos alunos e oferece apoio psicopedagógico. Além disso, promove a
capacitação contínua dos docentes por meio de cursos de atualização na área médica e
didática, estimulando ações de iniciação científica e extensão cujos resultados possam ser
utilizados para melhorar o bem-estar da população. Incentiva, também, o aprofundamento
do estudo acadêmico, orientando a utilização da consulta a base de dados científicas mais
recentes; realizando, a cada semestre, uma Avaliação Integradora, com conteúdo
interdisciplinar e questões de formação geral. Tudo isto, objetivando desenvolver nos
discentes competências tais como: analisar e resolver problemas; trabalhar em equipe,
atingir objetivos, adaptar-se à mudança e aprender e autodesenvolver-se. As práticas
pedagógicas do curso de Medicina tem como subsídio as técnicas de Metodologias Ativas
que buscam estimular o desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por meio
de processos interdisciplinares e da aplicação de técnicas inovadoras de aprendizagem;
promovendo o desenvolvimento do espírito crítico e analítico, com atenção voltada para a
prática médica e a tomada de decisões.
b) Implementação das Política de Iniciação Científica
As atividades de pesquisa e iniciação científica no centro universitário UNIFACIG
estão ancoradas no princípio de que aprender a fazer ciência é uma atividade
metodologicamente orientada que se desenvolve no trabalho de todas as disciplinas, tendo
como políticas: incentivo à Iniciação Científica com vistas à aquisição de competências e
habilidades, fundamentando-se no pensamento reflexivo e na criatividade; estímulo ao
desenvolvimento de projetos de iniciação científica; desenvolvimento de recursos humanos
para a atuação em atividades de Iniciação Científica; incentivo à Iniciação Científica através
de programa de bolsas e ação voluntária de estudantes. Para atender à Política de
Pesquisa/Investigação Científica o curso de medicina viabiliza a promoção de projetos de
Iniciação Científica, com a colaboração de docentes e discentes, especialmente aqueles
cujo resultado se materializa em artigos científicos ou apresentação em congressos.
Anualmente o UNFACIG oferece aos estudantes, com apoio dos docentes, a possibilidade
de ingresso no projeto de Iniciação Científica, que oferece bolsa remunerada como
incentivo. Acontecem também eventos acadêmicos como: Seminário Científico; Noite
Acadêmica, evento que conta com a participação dos discentes na apresentação oral de
trabalhos científicos e participação em eventos externos; estímulo ao desenvolvimento de
projetos multidisciplinares e da utilização da infraestrutura do UNIFACIG para a sua
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execução; incentivo à criação de Ligas Acadêmicas, voltadas para o aprofundamento em
temas de interesse dos discentes envolvidos e na promoção de palestras e eventos
paralelos aos da graduação; orientação aos discentes na elaboração de projetos de
pesquisa, desenho metodológico, seleção bibliográfica e elaboração de artigos científicos. A
coordenação do curso e os docentes incentivam à participação em eventos científicos, tanto
internos quanto externos, como forma de oportunizar a integração do conhecimento em
ambientes de desenvolvimento científico tendo como objetos de estudo a realidade
vivenciada nas práticas clínicas e nas atividades realizadas junto à comunidade nas
diferentes disciplinas do curso. Os projetos de iniciação científica realizados preocupam-se
em estar delineados com a realidade local buscando atender aos critérios de relevância
social e coerência com a área de conhecimento em que se localiza o curso.
c) Implementação das Políticas de Extensão
A IES tem como Política de Extensão: incentivo a articulação da Extensão com o
Ensino e a Pesquisa/Iniciação Científica; promoção da democratização do conhecimento
acadêmico e da participação efetiva da instituição na comunidade de Manhuaçu e região de
influência; favorecimento ao processo dialético da relação teoria-prática; promoção de
trabalhos interdisciplinares que favoreçam o desenvolvimento regional; atendimento às
demandas sociais através da ação pró–ativa dos cursos nas atividades de estágio; estimulo
ao desenvolvimento cultural como instrumento de construção da cidadania. O curso de
Medicina, para atender à Política de Extensão, apresenta: incentivo à cooperação entre
docentes e discentes na elaboração de trabalhos científicos; promoção de eventos de
educação em saúde para a população, no combate a agentes de doenças transmitidas por
vetores, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e doenças ressurgentes;
promoção de visitas técnicas a hospitais, clínicas, postos de saúde, laboratórios, e
colaboração em ações de combate a vetores e doenças; promoção de trabalhos
interdisciplinares, especialmente aqueles ligados à especificidade da região, e cujo resultado
possa favorecer o bem-estar da população local; promoção de estágios e atividades de
cunho social com a participação de professores, alunos e funcionários no atendimento à
população; incentivo a eventos culturais e à busca de cultura geral, verificada nas questões
de formação geral da Prova Integradora e Incentivo à abertura de ligas acadêmicas. O curso
de medicina promove eventos: Jornada de Medicina de Urgência, Jornada de Medicina e
Simpósio de Atendimento Humanizado às Pessoas com Surdez. Desenvolve também os
projetos Ciranda: Educação, Saúde e Cidadania; Libras em saúde e Cores pela Vida.
Proporciona estágios curriculares e supervisionados desenvolvidos em Unidades de
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Promoção a Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, Hospital, Instituição de Longa
Permanência e Policlínica Municipal.
A coordenação do curso estimula e apoia a criação de ligas acadêmicas, que devem
ser registradas na Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina. O fortalecimento
da extensão, articulada com o Ensino e a Iniciação Científica, resulta em maior visibilidade
institucional, confirmando o Centro Universitário UNIFACIG como um centro disseminador
do conhecimento, desempenhando as ligas acadêmicas papel importante na construção de
projetos que contribuem para melhora na realidade social da comunidade.

3.4. Objetivos do Curso
Em conformidade com as DCN para o Curso de Medicina, e com a Política de Ensino
do UNIFACIG que por meio das metodologias ativas, integradoras e criativas, busca
considerar situações reais e simuladas, expressando a cultura e o cotidiano dos atores
envolvidos, possibilitando o alcance dos objetivos e do perfil desejado dos egressos, o
Curso de Medicina tem como objetivo garantir a formação de um médico generalista,
humanista, com visão crítica e reflexiva, pautado em princípios éticos, capacitado a atuar no
processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como
promotor da saúde integral do ser humano. Atendendo ao disposto nas DCN de Medicina,
especialmente ao disposto em seu artigo 4o, a formação do médico tem por objetivo dotar o
profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes áreas: Atenção à
Saúde; Gestão em Saúde e Educação em Saúde.
Na Atenção à Saúde, o egresso, deverá considerar sempre as dimensões da
diversidade

biológica,

subjetiva,

étnico-racial,

de

gênero,

orientação

sexual,

socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o
espectro da diversidade humana que singularizam cada pessoa ou cada grupo social, no
sentido de concretizar: acesso universal e equidade como direito à cidadania, sem
privilégios nem preconceitos de qualquer espécie; integralidade e humanização do cuidado,
de modo a construir projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a
autonomia das pessoas, famílias, grupos e comunidades; 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; segurança na
realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais altos padrões da prática
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médica, de modo a evitar riscos, efeitos adversos e danos aos usuários, a si mesmo e aos
profissionais do sistema de saúde; ética profissional fundamentada nos princípios da Ética e
da Bioética; 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.
Na área da Gestão em Saúde, busca-se formar um médico capaz 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, por meio das
seguintes dimensões: Gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as
densidades tecnológicas, de modo a promover a organização dos sistemas integrados de
saúde; 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 à melhoria dos indicadores de qualidade de vida, de morbidade e de
mortalidade; Tomada de Decisões, com base na análise crítica e contextualizada das
evidências científicas, da escuta ativa, das políticas públicas sociais e de saúde, de modo a
racionalizar e otimizar a aplicação de conhecimentos, metodologias, procedimentos,
instalações, equipamentos, insumos e medicamentos; Comunicação, incorporando, sempre
que possível, as novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), para interação a
distância e acesso a bases remotas de dados; Liderança exercitada na horizontalidade das
relações interpessoais que envolvam compromisso, comprometimento, responsabilidade,
empatia, habilidade para tomar decisões, comunicar-se e desempenhar as ações de forma
efetiva e eficaz, mediada pela interação, participação e diálogo, tendo em vista o bem-estar
da comunidade; Trabalho em Equipe, de modo a desenvolver parcerias e constituição de
redes; Construção participativa do sistema de saúde, de modo a compreender o papel dos
cidadãos, gestores, trabalhadores e instâncias do controle social na elaboração da política
de saúde brasileira; e 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.
No âmbito da Educação em Saúde, o egresso deverá corresponsabilizar-se pela
própria formação inicial, continuada e em serviço, ao tempo em que se compromete com a
formação das futuras gerações de profissionais de saúde, objetivando: aprender a aprender;
aprender com autonomia e com a percepção da necessidade da educação continuada;
aprender interprofissionalmente, com base na reflexão sobre a própria prática e pela troca
de saberes com profissionais da área da saúde e outras áreas do conhecimento; aprender
em situações e ambientes protegidos e controlados, ou em simulações da realidade;
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comprometer-se com seu processo de formação; propiciar a estudantes, professores e
profissionais da saúde a ampliação das oportunidades de aprendizagem, pesquisa e
trabalho, 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; e dominar língua estrangeira, de preferência língua franca,
para manter-se atualizado com os avanços da Medicina, bem como interagir com outras
equipes de profissionais da saúde e divulgar as conquistas científicas alcançadas no Brasil.
O planejamento curricular do Curso de Medicina do UNIFACIG prevê a formação
profissional em bases teóricas e práticas, por meio de um planejamento de disciplinas e
conteúdos que visam propiciar os conhecimentos essenciais às atividades que contemplam
a formação do médico generalista e, ao mesmo tempo, garantir uma visão humanista do
profissional médico. Dessa forma, os egressos serão dotados de competências, habilidades
e atitudes que os tornem aptos ao desenvolvimento de ações de atenção integral à saúde
das pessoas em um sistema regionalizado e hierarquizado de saúde, assegurando os
mecanismos de referência e contra-referência e o trabalho em equipe multiprofissional.
Pensando no profissional que a IES objetiva formar, nas atividades práticas, os discentes
contam com uma estrutura moderna e em constante crescimento de laboratórios de
simulações realísticas, que propiciam possibilidades de estudos de situações clinicas
simuladas, preparando o discente para atuar com segurança na realidade clínica. Para
garantir acesso aos princípios norteadores do curso de Medicina, já no ciclo básico há a
realização de projetos interdisciplinares na comunidade onde o curso está inserido,
buscando, assim, conhecer a realidade local e propor ações de intervenção com vistas a
melhorar o cenário encontrado na região de saúde. Durante o ciclo clínico, e no internato,
quando os discentes, sob orientação de preceptores, realizam atividades práticas
supervisionadas em serviços de saúde do município, os acadêmicos são estimulados a se
envolver com a realidade local bem como interagir com a sociedade e profissionais de
outras áreas de atuação com objetivo de conhecer a Rede de Atenção à Saúde e contribuir
para sua operacionalização. Como critério de avaliação prática, atualmente a IES promove a
aplicação da prova de simulações clínicas – OSCE, que possibilita um ambiente controlado
para treinamento do discente e avaliação do mesmo. Para atingir os objetivos relativos ao
curso, é de suma importância a relação teórico prática dos alunos, vivenciando situações
diversas em ambientais hospitalares e demais instituição de saúde que possibilitam também
o contato com novas práticas e tecnologias na área médica.
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3.4.1. Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso
A coerência do currículo com os objetivos gerais e específicos do curso de Medicina
é estabelecida através das organizações curricular e metodológica. A dinâmica do
currículo permite ao aluno, desde os primeiros períodos do curso, desenvolver aprendizado
complementar através de projetos de extensão oferecidos pela IES, como palestras,
estágios, monitorias, visitas técnicas, seminários, projetos especiais, entre outros. A
estrutura curricular permite integração e interrelação de conteúdos abordados nas
disciplinas, possibilitando a consolidação dos conhecimentos e progressiva autonomia
intelectual do acadêmico, bem como o desenvolvimento das habilidades e competências
exigidas para o exercício da Medicina.
Este Projeto Pedagógico do Curso de Medicina garante a oferta de conteúdos
curriculares relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do curso e com o perfil do
egresso, em acordo com Resolução no 3 de 20 de junho de 2014 do Conselho Nacional de
Educação, contando com pleno dimensionamento da carga horária para o seu
desenvolvimento e a exigência de atividades complementares que visam contribuir com o
processo global de formação e atender aos interesses subjetivos do aluno na completude de
seu direcionamento profissional.
O Curso de Medicina do UNIFACIG busca desenvolver competências e habilidades
junto ao aluno para que esse possa aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a
relacionar o conhecimento com dados da experiência na prática, a dar significado ao
aprendizado, a captar o significado do mundo, a fazer a ponte entre a teoria e a prática,
aprendendo a lidar com as situações que apareçam no seu cotidiano na prática de atenção
à saúde.
O planejamento curricular prevê a formação profissional em bases teóricas e
práticas, através de um planejamento de disciplinas e conteúdos que visem propiciar os
conhecimentos essenciais às atividades que contemplam a formação do médico generalista
e, ao mesmo tempo, garantir uma visão humanista do profissional médico. Dessa forma, os
egressos deverão ser dotados de competências, habilidades e atitudes que os tornem aptos
ao desenvolvimento de ações de atenção integral à saúde das pessoas em um sistema
regionalizado e hierarquizado de saúde, assegurando os mecanismos de referência e
contra-referência e o trabalho em equipe multiprofissional.
O UNIFACIG propiciará à sociedade um médico com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva. Capaz de atuar profissionalmente, pautado em princípios
éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de
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promoção, prevenção, recuperação, reabilitação à saúde, e prevenção de agravos e
doenças, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade
social e compromisso com a cidadania, na promoção da saúde integral do ser humano.
Os conteúdos estruturais do curso estão relacionados com o processo saúde-doença
do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional,
proporcionando a integralidade das ações do cuidar em medicina, como determinam as
Diretrizes Curriculares Nacionais de Curso de Graduação em Medicina, relacionados
diretamente às habilidades e competências do egresso em medicina.
A integração da estrutura curricular pelo corpo discente, com o desenvolvimento dos
conteúdos essenciais, das competências e das habilidades gerais e específicas, por meio
das metodologias ativas, integradoras e criativas, que consideram situações reais e
simuladas, expressando a cultura e o cotidiano dos atores envolvidos, possibilitará o alcance
dos objetivos e do perfil desejado dos egressos, bem como cumprir com todos os requisitos
das Diretrizes Curriculares Nacionais desta área de conhecimento.
3.4.2. O Alinhamento do Objetivo com o Perfil do Egresso
A prioridade dos educadores em saúde deve reconhecer, estimular e investigar os
fatores que despertam no aluno um interesse mais abrangente pelo campo do saber
médico, traduzido numa formação mais sólida e não restrita e incompleta, e numa prática
profissional favorável à atenção básica.
O grande desafio das instituições de ensino superior (IES) é formar, no caso da
Medicina, médicos mais humanistas e capazes de atuar com qualidade na atenção à saúde
das pessoas, respeitando a integralidade, e em equipe multiprofissional, características
indispensáveis ao profissional inserido no Sistema Único de Saúde (SUS). Conhecer saúde
coletiva e participar da construção de políticas públicas e da organização de serviços de
saúde tornaram-se competências imprescindíveis à atuação do futuro médico.
Saber diagnosticar e tratar são competências específicas, sem as quais o egresso
não exerce a medicina, porém o conhecimento técnico isolado é insuficiente para o manejo
de casos complexos reais. Devem fazer parte do cotidiano do ensino e aprendizagem
algumas

competências

amplas,

como

integralidade,

acessibilidade

ao

paciente,

responsabilidade, compromisso, considerar as necessidades da população e o cuidar de si.
Além disso, a abordagem interdisciplinar torna-se fundamental para atender às
necessidades de saúde do indivíduo e da comunidade devido à transição epidemiológica
resultante do envelhecimento populacional. Ela se caracteriza pelo predomínio de doenças
crônico-degenerativas, o que demanda redirecionamento das estratégias na saúde, com
impacto na formação de profissionais de saúde.
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E, ainda, sendo o acesso à saúde um direito social, a população também apresenta
novas exigências, com sérias implicações na relação médico-paciente. O início da atividade
profissional para o médico recém-formado está inserido, portanto, num contexto de grande
expectativa pessoal e da sociedade, devido à cobrança por atenção integral à saúde e
relações mais humanizadas.

3.4.3. A Construção dos Objetivos na Estrutura Curricular
Os conteúdos, que compõem a matriz curricular do curso de Medicina atendem as
Diretrizes Curriculares em vigor, são atualizados de acordo com as demandas sociais e
alterações legais, têm carga horária correspondente à sua natureza e bibliografia adequada.
Eles são definidos após discussão e análise realizada pelo corpo docente sob a orientação
do coordenador do curso, durante o planejamento do ano letivo, a partir dos planos de aulas
de cada disciplina, que permite a cada docente uma visão sistêmica e global dos conteúdos
curriculares do curso e uma compatibilização de conteúdos de forma integrada, articulada e
multifacetada.
Os conteúdos são disponibilizados aos alunos nos Planos de Ensino e
Aprendizagem e contemplam os seguintes itens: ementário, objetivos gerais, contribuições
da disciplina para atingir o objetivo do curso; competências e habilidades pretendidas para a
disciplina, conteúdos programáticos, metodologia de ensino, avaliação, bibliografia e
cronograma.
A articulação dos conteúdos disciplinares se dá em dois níveis. Em um primeiro
nível, é feita a conjugação entre teoria e prática, estimulada pelos professores através de
metodologias ativas de ensino, e na análise de casos e artigos de periódicos relacionados à
disciplina. Em um segundo nível, é estimulada a interdisciplinaridade, em que temas de
diversas disciplinas são articulados de forma conjunta, em busca de uma capacidade crítica
e analítica dos alunos, especialmente na formulação de questões da prova integradora.
A coerência do currículo com os objetivos gerais e específicos do curso de Medicina
é estabelecida através das organizações curricular e metodológica. A dinâmica do currículo
permite ao aluno, desde os primeiros períodos do curso, desenvolver aprendizado
complementar através de projetos de extensão oferecidos pela IES, como palestras,
estágios, monitorias, visitas técnicas, seminários, projetos especiais, entre outros. A
estrutura curricular permite integração e interrelação de conteúdos abordados nas
disciplinas, possibilitando a consolidação dos conhecimentos e progressiva autonomia
intelectual do acadêmico, bem como o desenvolvimento das habilidades e competências
exigidas para o exercício da Medicina.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

25

O Curso de Medicina do UNIFACIG busca desenvolver competências e habilidades
junto ao aluno para que esse possa aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a
relacionar o conhecimento com dados da experiência na prática, a dar significado ao
aprendizado, a captar o significado do mundo, a fazer a ponte entre a teoria e a prática,
aprendendo a lidar com as situações que apareçam no seu cotidiano na prática de atenção
à saúde.
O planejamento curricular prevê a formação profissional em bases teóricas e
práticas, através de um planejamento de disciplinas e conteúdos que visem propiciar os
conhecimentos essenciais às atividades que contemplam a formação do médico generalista
e, ao mesmo tempo, garantir uma visão humanista do profissional médico. Dessa forma, os
egressos deverão ser dotados de competências, habilidades e atitudes que os tornem aptos
ao desenvolvimento de ações de atenção integral à saúde das pessoas em um sistema
regionalizado e hierarquizado de saúde, assegurando os mecanismos de referência e
contra-referência e o trabalho em equipe multiprofissional.
O UNIFACIG propiciará à sociedade um médico com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva. Capaz de atuar profissionalmente, pautado em princípios
éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de
promoção, prevenção, recuperação, reabilitação à saúde, e prevenção de agravos e
doenças, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade
social e compromisso com a cidadania, na promoção da saúde integral do ser humano.
Os conteúdos estruturais do curso estão relacionados ao processo saúde-doença do
cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional,
proporcionando a integralidade das ações do cuidar em medicina, como determinam as
Diretrizes Curriculares Nacionais de Curso de Graduação em Medicina, relacionados
diretamente às habilidades e competências do egresso em medicina.
A integração da estrutura curricular pelo corpo discente, com o desenvolvimento dos
conteúdos essenciais, das competências e das habilidades gerais e específicas, por meio
das metodologias ativas, integradoras e criativas, que consideram situações reais e
simuladas, expressando a cultura e o cotidiano dos atores envolvidos, possibilitará o alcance
dos objetivos e do perfil desejado dos egressos, bem como cumprir com todos os requisitos
das Diretrizes Curriculares Nacionais desta área de conhecimento.
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3.4.4. Análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a
Estratégia de Curso
O município de Manhuaçu é referência para o atendimento de urgência e emergência
da microrregião.
Conta com uma Unidade de Pronto Atendimento credenciada como UPA II,
atualmente modificada para Hospital Municipal, que realiza em média 200 atendimentos/dia
a pacientes de Manhuaçu, microrregião e outros municípios.

Atendimentos realizados no PAM por procedência do paciente de Janeiro a
Junho de 2018
PROCEDÊNCIA DO PACIENTE

NÚMERO DE
ATENDIMENTOS

PERCENTUAL

Manhuaçu

27.902

74%

Demais Municípios da Microrregião

9.237

24,5%

547

1,5%

37.686

100,0 %

de Manhuaçu
Outros Municípios
TOTAL
Fonte: Sidim/ SUS Manhuaçu

A relação alunos/paciente ambulatorial/docente ou preceptor, conforme demonstrado
no quadro acima, é compatível com os princípios de humanização do SUS. O UNIFACIG
conta com leitos hospitalares de Manhuaçu (Hospital César Leite), clínicas e centros de
especialidade, unidades da Estratégia de Saúde da Família, CAPS II, CAPS ad, CAPS i e
Hospital Municipal.
O curso de medicina busca ofertar aos discentes diferentes cenários para a prática,
tendo o curso integração ao sistema de saúde local (SUS), formalizado pelo COAPES
(Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde) e convênio com Hospital César
Leite (HCL), o que garante, com nível de complexidade crescente. O HCL é referência de
atendimento hospitalar para o módulo assistencial e para a microrregião de Manhuaçu.
Nos últimos anos, o Hospital César Leite tem se destacado no cenário da saúde de
Minas Gerais. Confirmando a importância regional e a excelência dos serviços prestados, o
Hospital César Leite recebeu recentemente os prêmios estaduais Mérito da Saúde, em
2007, e o 2o lugar no prêmio Célio de Castro, em 2009, e foi escolhido como “Hospital
Referência” na gestão do PRO-Hosp no 3o Encontro Estadual de Saúde. O HCL está
regularizado no Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais (CAGEC).
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O Hospital conta atualmente com uma capacidade operacional de 217 leitos e 13
apartamentos em reforma, sendo 20 de Clínica Pediátrica, 10 de Neonatalogia, 35 de Clinica
Obstétrica/Ginecológica, 42 de Clínica Médica, 19 de Cirurgia Geral, 21 de Ortopedia, 10 de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) credenciados ao SUS, totalizando 71,6% dos leitos
destinados ao SUS, e 60 enfermarias e apartamentos destinados aos demais convênios. O
HCL tem um plano de saúde próprio, o Plancel, com boa aceitação junto à comunidade. O
HCL conta ainda com uma Casa de Apoio à Gestante de Alto Risco e Puérpera com
capacidade para 10 pacientes.
O HCL possui atualmente 552 colaboradores, sendo 253 do corpo de Enfermagem,
dos quais 33 são enfermeiros, e 299 dos demais setores. Dentre os colaboradores, 61
exercem função de nível superior. 140 médicos prestam serviço atualmente ao HCL em
diversas especialidades, sendo: Anestesiologia, Angiologia e Cirurgia Vascular, Cardiologia,
Cirurgia

Geral,

Gastroenterologia,

Cirurgia

Plástica,

Geriatria,

Clínica

Médica,

Dermatologia,

Endocrinologia,

Ginecologia/Obstetrícia,

Hematologia,

Hemodinâmica,

Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia e Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia,
Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Radiologia, Reumatologia, Urologia
e Cirurgia Urológica, além de Cirurgia Buco-maxilo Facial, Fonoaudiologia e Fisioterapia.
A assistência multidisciplinar tem sido proporcionada pelo Hospital César Leite de
forma mais ampla nos últimos anos. Conta atualmente com 4 farmacêuticos, 5 bioquímicos,
3 nutricionistas, 3 assistentes sociais, 2 psicólogas, 33 enfermeiros, 8 fisioterapeutas, 2
cirurgiões buco-maxilo e 2 fonoaudiólogas
De acordo com dados do sistema informatizado do Hospital César Leite, em 2018 o
HCL realizou 13048 internações, das quais 8212 (62,9%) foram de clientes do SUS, sendo
assim o 28º hospital de Minas Gerais que mais internou clientes do SUS neste período. Os
demais hospitais de referência Macro e Microrregional da Macrorregião Leste do Sul
internaram 4429 pacientes, 4721 pacientes, 3710 pacientes e 2515 pacientes, evidenciando
assim o potencial regional de atendimento do Hospital César Leite. Os clientes do HCL são
de cidades da Microrregião de Manhuaçu, da Macrorregião Leste do Sul, de Outras
Macrorregiões do Estado e até mesmo de outros Estados, devido a localização geográfica
de Manhuaçu, já abordada anteriormente.
Hospital com expressivo volume cirúrgico, o HCL possui 9 salas cirúrgicas, onde foram
realizadas 8853 cirurgias em 2018 média de 738 cirurgia/mês. Destas, 2143 (24,2% de
ortopedia e neurocirurgia, 2383 (26,9%) de Cirurgia Geral e 1580 (17,8%) de
Ginecologia/Obstetrícia. Foram 3109 partos em 2018, média de 259,1 por mês. O HCL é
referência para o atendimento de gestantes de toda a Microrregião de Manhuaçu, sendo que
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recentemente sua Maternidade foi promovida à Maternidade de Alto Risco com Casa de
Apoio à Gestante de Alto Risco e uma UTI Neonatal com 10 leitos..
O Hospital possui em seu Serviço de Apoio e Terapêutico (SADT) os serviços de
Laboratório de Análises Clínicas, Raio X, Ultrassonografia, Endoscopia Digestiva,
Colonoscopia, Hemodinâmica, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética
Nuclear, Mamografia e Anatomo-Patológico, sendo os quatro últimos citados serviços
terceirizados.
O HCL executa procedimentos de alta complexidade em neurocirurgia, sendo
reconhecido pelo SUS Fácil para encaminhamento de pacientes da macro e de outras
macros.
Desde 2014 o Hospital César Leite está autorizado a receber clientes do SUS em
Síndrome Coronariana Aguda em seu serviço de Hemodinâmica.
Em busca de se tornar Hospital Escola, o HCL implantou em 2012 programas de
Residência

Médica

em

4

especialidades:

Cirurgia

Geral,

Clínica

Médica,

Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria, ofertando 3 vagas de R1 para cada especialidade,
totalizando 27 Médicos Residentes. Em 2013 o HCL assinou convênio com a FACIG e
atualmente recebe os alunos de Medicina em suas instalações.
O Hospital César Leite tem um projeto de expansão já em andamento com uma
estrutura de 10 andares já erguidos porém não finalizados, com cerca de 1000m2 cada
andar.
Internações SUS - Hospital César Leite em 2018 por especialidade
clínica de acordo com o DataSUS
Especialidade
01-Cirúrgico
02-Obstétricos
03-Clínico
07-Pediátricos
Total

Internações/ano

média/mês
2915
1759
1705
201
6580

%
243
147
142
17
548

44
27
26
3
100

Fonte Tabwin.

A tabela abaixo demonstra o total de cirurgias de acordo com o tipo de procedimento
no ano de 2018.
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Cirurgias Realizadas no Hospital César Leite - 2018 por subgrupo da Tabela Unificada

Procedimento Por subgrupo Tabela unificada
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)
0310 Parto e nascimento
0415 Outras cirurgias
0411 Cirurgia obstétrica
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal
0305 Tratamento em nefrologia
0308 Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de
causas externas
0406 Cirurgia do aparelho circulatório
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário
0405 Cirurgia do aparelho da visão
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa
0412 Cirurgia torácica
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço
0403 Cirurgia do sistema nervoso central e periférico
0413 Cirurgia reparadora
0304 Tratamento em oncologia
0414 Bucomaxilofacial
0410 Cirurgia de mama
0201 Coleta de material
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos
0402 Cirurgia de glândulas endócrinas
Total

Frequência
1947
1059
871
769
694
502
137
136
120
104
58
52
35
33
30
11
10
5
3
2
1
1
6580

Fonte Tabwin

O UNIFACIG possui convênio com a Secretaria Municipal de Manhuaçu formalizado
pelo COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde O Sistema Único
de Saúde (SUS) de Manhuaçu, é formado pela unidade administrativa da Secretaria
Municipal; Vigilância em Saúde; Atenção Primária - Coordenação, 22 unidades de ESF, 01
unidade de PACS (Realeza), 01 Unidade Básica de Saúde (Pedregal) e 04 Pontos de Apoio
com funcionamento diário, 02 Equipes de NASF; Odontologia; Atenção Especializada
Própria (CEAE, Policlínica, CAPS II, CAPS ad e CAPS i), Policlínica Municipal e Centro de
Especialidades.
Para realização de prática clínicas, o UNIFACIG conta ainda com convênios com
outros estabelecimentos como da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE:
Conveniada para o atendimento aos portadores de necessidades especiais nas áreas de
pediatria, neuropsiquiatria, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social, terapia
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ocupacional e pedagogia e Hemominas – Manhuaçu: Implantado no município em 1992, o
núcleo de Manhuaçu é referência regional para o diagnóstico e tratamento de pacientes
portadores de hemoglobinopatias e coagulopatias, bem com responsável pela coleta,
processamento e distribuição de hemocomponentes para a microrregião e estado
(atendimento em rede).

Condições de Saúde da População

Taxa de mortalidade

A taxa de mortalidade geral indica o número de óbitos ocorridos no período de 2010 a
2015, em cada 1000 habitantes do Município. Os dados abaixo demonstram que a taxa de
mortalidade geral da população dos municípios da GRS Manhumirim é inferior à da média
do estado de Minas Gerais no mesmo período.

Taxa de Mortalidade Geral GRS Manhumirim X MG 2010 – 2015
ANO

GRS

2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

MG
3,75
3,81
3,81
3,84
3,30
3,50
3,65

4,29
4,28
4,30
4,35
4,25
4,47
4,33

Fonte Tabwin

Morbidade Hospitalar

As cinco principais causas de internação de pacientes residentes nos municípios da
GRS Manhumirim em 2018, além de gravidez, parto e puerpério, são as doenças do
aparelho

circulatório,

seguidas

por

doenças

do

aparelho

respiratório,

lesões

e

envenenamentos/causas externas e doenças do aparelho digestivo. As doenças do
aparelho geniturinário são a sexta causa de internação, seguida por doenças infecciosas e
parasitárias.
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Internações Hospitalares de pacientes da GRS Manhumirim por capítulos
do CID 10, em ordem de incidência (2018)
ORDEM
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
TOTAL

CAPÍTULO CID 10
XV. Gravidez parto e puerpério
IX. Doenças do aparelho circulatório
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas
XI. Doenças do aparelho digestivo
X. Doenças do aparelho respiratório
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
II. Neoplasias (tumores)
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
XXI. Contatos com serviços de saúde
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal
VI. Doenças do sistema nervoso
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár
V. Transtornos mentais e comportamentais
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
VII. Doenças do olho e anexos
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

QUANTIDADE
5.046
4.130
3.618
3.364
3.056
2.337
2.189
1.166
1.065
980
618
530
462
404
370
191
166
164
129
8
3
29.996

Fonte Tabwin

Dados Hospitalares
A área de abrangência da GRS Manhumirim conta com 17 hospitais, que totalizam
779 leitos e 436 médicos. Quatro hospitais possuem UTI adulto e um tem UTI Neonatal.

Hospitais localizados nos municípios de abrangência da GRS Manhumirim
(dez 2018)
Município

Hospital

Abre Campo

Hospital N. Sª da Conceição

Carangola

Casa de Caridade de Carangola

Leitos

UTI
Adulto

(exceto
UTI)
59
101

9

Carangola
Hospital Evangélico de Carangola
Conceição de
Hospital São Geraldo
Ipanema
Divino
Hospital Divinense

45

6

Espera Feliz

Hospital Antônio Alves da Costa

UTI
Médicos
Neonatal
por
hospital
19
10

82
58

23

0

26

16

43

19
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Fervedouro

Manhuaçu

Hospital Santa Bárbara
Hospital e Matern. São Vicente de
Paulo
Associação
Hospital
Belizario
Miranda
Hospital César Leite

136

10

104

Manhumirim

Hospital Padre Julio Maria

65

10

22

Matipó

Fundação de Saúde Cristo Rei
Hospital São Vicente de Paulo
Mutum
Hospital São Manoel

34

15

46

18

22

3

Pocrane
Hospital Municipal de Pocrane
Santa
Hospital Municipal Jatyr Guimarães
Margarida
de Paula
Tombos
Hospital São Sebastião
Fonte: CNES GRS Manhumirim

27

5

34

12

20

7

Ipanema
Lajinha

Mutum
Mutum

19

10

39

31

40

15

Em 2018, foram realizadas 28534 internações nos hospitais localizados em municípios
da GRS Manhumirim, sendo os municípios de Manhuaçu e Carangola os centros que mais
atenderam.
Internações Municípios GRS Manhumirim Ano 2018
MUNICÍPIO
AIHS PAGAS
310030 Abre Campo
1748
311330 Carangola
7951
312200 Divino
1050
312420 Espera Feliz
1028
312595 Fervedouro
86
313120 Ipanema
3675
313770 Lajinha
540
313940 Manhuaçu
6580
313950 Manhumirim
2412
314090 Matipó
575
314400 Mutum
1551
315190 Pocrane
191
315790 Santa Margarida
1147
Total
28534

Fonte Tabwin

Unidades de Estratégia de Saúde da Família nos Municípios da GRS
Manhumirim/Dezembro de 2018
Município
Abre Campo
Alto Caparaó

Nº equipes
6
2

Cobertura
100
100
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Alto Jequitibá
Caiana
Caparaó
Caputira
Carangola
Chalé
Conceição de Ipanema
Divino
Durandé
Espera Feliz
Faria Lemos
Fervedouro
Ipanema
Lajinha
Luisburgo
Manhuaçu
Manhumirim
Martins Soares
Matipó
Mutum
Orizânia
Pedra Bonita
Pedra Dourada
Pocrane
Reduto
Santa Margarida
Santana do Manhuaçu
São João do Manhuaçu
São José do Mantimento
Simonésia
Taparuba
Tombos

3
2
2
4
9
2
2
4
3
7
1
4
6
6
2
19
7
4
7
10
3
3
1
3
2
6
3
4
1
7
2
4

100
100
100
100
96,14
100
100
72,13
100
100
100
100
100
100
100
82,38
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fonte Tabwin

Centro de Atenção Psicossocial em municípios da GRS Manhumirim/ Janeiro
de 2019
MUNICÍPIO

QUANTIDADE

310030 Abre Campo
311330 Carangola
312200 Divino
312420 Espera Feliz
313120 Ipanema
313770 Lajinha

1
3
1
1
1
1

TIPO
(1 CAPS 1)
(1 CAPS AD, 1 CAPS 1, 1 INFANTO JUVENIL)
(1 CAPS 1)
(1 CAPS 1)
(1 CAPS 1)
(1 CAPS 1)
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313940 Manhuaçu
313950 Manhumirim
314090 Matipó
314400 Mutum
315790 Santa Margarida
316760 Simonésia
316920 Tombos

3
1
1
1
1
1
1

(1 CAPS AD, 1 CAPS 2, 1 INFANTO JUVENIL)
(1 CAPS 1)
(1 CAPS 1)
(1 CAPS 1)
(1 CAPS 1)
(1 CAPS 1)
(1 CAPS 1)

Fonte Tabnet – DATASUS
A Estratégia Saúde da Família – ESF, como novo paradigma de organização da rede
de assistência à saúde, visa o fortalecimento da atenção primária. Espera-se, segundo
sanitaristas brasileiros, que se resolva no mínimo 80% dos problemas da população. É
notório o número de internações por condições sensíveis a atenção primária como
complicações do Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, doenças infecciosas e parasitárias
e complicações de parto e puerpério. Apesar do cenário de morbi-mortalidade por causas
externas serem bem significativos no Brasil e nessa região, estas são as causas onde os
gastos públicos poderiam ser evitados.
No Brasil, assim como nas regiões de saúde Sudeste e Leste do Sul a cobertura
populacional com a ESF vem crescendo de forma a alcançar o índice de 100%. No entanto
muitos são os fatores que dificultam a linearidade e proporções adequadas nos municípios,
entre elas a violência em muitas localidades e o rodízio de profissionais. Na área médica
estes são indicadores ainda mais evidentes, já que muitos médicos utilizam a ESF como um
momento de experiência antes da residência ou especialização, o que aumenta este rodízio.
O Centro Universitário UNIFACIG trabalha com estratégias de fortalecimento da
Atenção Primária à Saúde em diversas áreas do cursos, desenvolvendo projetos de
extensão que possibilitem ao aluno a visão clara de necessidade de se construir um vínculo
cada vez maior com o indivíduo e sua família, interferindo em mudanças de comportamento
e hábitos e buscando uma vida mais saudável. Esse contato desde os primeiros anos do
Curso de Medicina também desenvolve o conhecimento de problemas sazonais, endêmicos
e das causas e agravos predominantes na região. Assim os egressos do Curso de Medicina
do UNIFACIG fomentarão sua aprendizagem com novas estratégias de promoção de saúde
e prevenção das doenças, construindo bases sólidas para seu empoderamento científico e
epidemiológico.
Em articulação com a infraestrutura de saúde da região, e em apoio ao atendimento
à saúde da população, o curso de Medicina do UNIFACIG atuará, dentre outras atividades,
em:
● Visitas guiadas por preceptores aos postos de saúde e enfermarias do hospital.
● Visitas domiciliares, acompanhadas por preceptores.
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● Palestras educativas na área de saúde em escolas, associações e empresas.
● Visitas a asilos, educandários e presídios em apoio a ações de saúde.
● Orientações a usuários de drogas ilícitas e comportamentos de risco.
● Ações de conscientização e orientações de manejo adequado de resíduos tóxicos e
hospitalar.
● Ações de caráter preventivo e de educação em saúde à população, no combate a
agentes de doenças vetoradas por artrópodes (dengue, chikungunia, zika, febre
amarela, etc), prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis, etc),
doenças ressurgentes (tuberculose, hanseníase, etc).
● Acompanhamento das anamneses, diagnóstico clínico, laboratorial, por imagem, de
procedimentos cirúrgicos e atendimento de urgência e discussão, com os
preceptores e equipes médicas, das bases procedimentais de cada atendimento.

3.5. Perfil do Egresso do Curso
Em consonância com as DCN do Curso de Medicina e com o referencial político,
metodológico e teórico descrito no PDI e no PPC do curso, busca-se formar um profissional
com formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para 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 (Artigo 3º da Resolução 3/2014). Articulando conhecimentos,
habilidades e atitudes, a formação do acadêmico em Medicina desdobrar-se-á nas seguintes
áreas, de acordo com as DCN: Atenção à Saúde; Gestão em Saúde e Educação em
Saúde.
No que diz respeito as competências relacionadas à Atenção à Saúde, o egresso,
deverá considerar sempre as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de
gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais
aspectos que compõem o espectro da diversidade humana que singularizam cada pessoa
ou cada grupo social, no sentido de concretizar: (I)acesso universal e equidade como direito
à cidadania, sem privilégios nem preconceitos de qualquer espécie, tratando as
desigualdades com equidade e atendendo as necessidades pessoais específicas; (II)
integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica contínua e integrada
com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a construir projetos terapêuticos
compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias, grupos e
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comunidades e reconhecendo os usuários como protagonistas ativos de sua própria saúde;
(III) 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; (IV) segurança na realização de processos e procedimentos,
referenciados nos mais altos padrões da prática médica, de modo a evitar riscos, efeitos
adversos e danos aos usuários, a si mesmo e aos profissionais do sistema de saúde; (V)
preservação da biodiversidade com sustentabilidade; (VI) ética profissional fundamentada
nos princípios da Ética e da Bioética; (VII) 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; (VIII) promoção da saúde, como
estratégia de produção de saúde, articulada às demais políticas e tecnologias desenvolvidas
no sistema de saúde brasileiro; (IX) cuidado centrado na pessoa sob cuidado, na família e
na comunidade, no qual prevaleça o trabalho interprofissional, em equipe, com o
desenvolvimento de relação horizontal, compartilhada, respeitando-se as necessidades e
desejos da pessoa sob cuidado, família e comunidade, a compreensão destes sobre o
adoecer, a identificação de objetivos e responsabilidades comuns entre profissionais de
saúde e usuários no cuidado; e (X) promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente
das pessoas com deficiência, compreendendo os diferentes modos de adoecer, nas suas
especificidades.
Na área da Gestão em Saúde, busca-se formar um médico capaz 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, por meio das
seguintes dimensões: (I) Gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas
as densidades tecnológicas, de modo a promover a organização dos sistemas integrados de
saúde para a formulação e desenvolvimento de Planos Terapêuticos individuais e coletivos;
(II) 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 à melhoria dos indicadores de qualidade de vida, de morbidade e de
mortalidade, por um profissional médico generalista, propositivo e resolutivo; (III) Tomada de
Decisões, com base na análise crítica e contextualizada das evidências científicas, da
escuta ativa das pessoas, famílias, grupos e comunidades, das políticas públicas sociais e
de saúde, de modo a racionalizar e otimizar a aplicação de conhecimentos, metodologias,
procedimentos, instalações, equipamentos, insumos e medicamentos; (IV) Comunicação,
incorporando, sempre que possível, as novas tecnologias da informação e comunicação

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

37

(TICs), para interação a distância e acesso a bases remotas de dados; (V) Liderança
exercitada na horizontalidade das relações interpessoais que envolvam compromisso,
comprometimento, responsabilidade, empatia, habilidade para tomar decisões, comunicarse e desempenhar as ações de forma efetiva e eficaz, mediada pela interação, participação
e diálogo, tendo em vista o bem-estar da comunidade; (VI) Trabalho em Equipe, de modo a
desenvolver parcerias e constituição de redes, estimulando e ampliando a aproximação
entre instituições, serviços e outros setores envolvidos na atenção integral e promoção da
saúde; (VII) Construção participativa do sistema de saúde, de modo a compreender o papel
dos cidadãos, gestores, trabalhadores e instâncias do controle social na elaboração da
política de saúde brasileira; e (VIII) 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 na
saúde.
No âmbito da área da Educação em Saúde, o egresso deverá corresponsabilizar-se
pela

própria

formação

inicial,

continuada

e

em

serviço,

autonomia

intelectual,

responsabilidade social, ao tempo em que se compromete com a formação das futuras
gerações de profissionais de saúde, e o estímulo à mobilidade acadêmica e profissional,
objetivando: (I) aprender a aprender, como parte do processo de ensino-aprendizagem; (II)
aprender com autonomia e com a percepção da necessidade da educação continuada, a
partir da mediação dos professores e profissionais do Sistema Único de Saúde, desde o
primeiro ano do curso; (III) aprender interprofissionalmente, com base na reflexão sobre a
própria prática e pela troca de saberes com profissionais da área da saúde e outras áreas
do conhecimento; (IV) aprender em situações e ambientes protegidos e controlados, ou em
simulações da realidade, identificando e avaliando o erro, como insumo da aprendizagem
profissional e organizacional e como suporte pedagógico; (V) comprometer-se com seu
processo de formação, envolvendo-se em ensino, pesquisa e extensão e observando o
dinamismo das mudanças sociais e científicas que afetam o cuidado e a formação dos
profissionais de saúde; (VI) propiciar a estudantes, professores e profissionais da saúde a
ampliação das oportunidades de 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; e (VII) dominar língua estrangeira, de preferência língua franca,
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para manter-se atualizado com os avanços da Medicina, bem como interagir com outras
equipes de profissionais da saúde e divulgar as conquistas científicas alcançadas no Brasil.

3.5.1. Coerência do Currículo com o Perfil Desejado do Egresso
Perfil do Egresso – Medicina
I - comprometido com o respeito à singularidade de cada pessoa e grupo social,
considerando as dimensões das diversidades biológica, subjetiva, étnico-racial, de
gênero, de orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural e ética,
visando a equidade, o acesso, a integralidade e a humanização do cuidado em saúde;

II - defensor da cidadania e da dignidade humana, respeitando as relações entre ser
humano, ambiente, sociedade e tecnologias;

III - crítico e reflexivo em relação ao seu fazer profissional, combinando conhecimento
clínico com as melhores evidências científicas disponíveis, políticas públicas e diretrizes
vigentes, orientado pelos princípios de custo-efetividade e eficácia;

IV - orientado pelos princípios da ética e da bioética na relação com os usuários dos
serviços de saúde, seus familiares, comunidade e equipe interprofissional;

V - embasado em uma formação geral, atuando nos diferentes níveis de atenção à
saúde, valorizando aspectos epidemiológicos, tendo como transversalidade a
determinação social do processo de saúde e doença;

VI - comprometido com a sua formação continuada e em serviço, com o aprendizado
interprofissional e com a formação das futuras gerações de profissionais de saúde.

Coerências com o Perfil

Componentes Curriculares
I

II

III

IV

Anatomia I

x

X

Citologia e Histologia

x

X

Biofísica Aplicada

x

X

Bioquímica aplicada

x

X

V

VI
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Saúde e Sociedade

x

x

X

x

x

Políticas de Saúde Pública

x

x

X

x

x

Anatomia II

x

X

Embriologia e Genética

x

X

Fisiologia Humana I

x

X

Metodologia Científica

x

X

x

x

x

x

x

Medicina comunitária e familiar

x

Português instrumental

x

x

Práticas em Gestão e Educação ambiental

x

x

x

Imunologia

x

x

Neuroanatomia

x

x

Microbiologia

x

x

Parasitologia médica

x

x

Fisiologia Humana II

x

x

Inglês instrumental

x

Epidemiologia

x

x

Patologia Geral

x

x

x

x

Epidemiologia clínica

x

x

Patologia médica

x

x

x

x

Bioética

x

Saúde do trabalhador

x

Psicologia médica

x

x

x

x

Farmacologia I
Método clínico

x

Relações étnicas e raciais: diálogos com a cultura
afro-brasileira e indígena

x

x

Farmacologia II

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Saúde da criança e do adolescente I

x

x

x

x

x

x

Psiquiatria e saúde mental

x

x

x

x

x

x

Semiologia

x

x

x

x

x

x

x

x

Diagnóstico por imagem
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Técnica cirúrgica

x

x

x

Gestão e Liderança

x

x

x

x

x

x

Saúde do idoso

x

x

x

x

x

x

Clínica cirúrgica I

x

x

x

x

x

x

Saúde da criança do adolescente II

x

x

x

x

x

x

Clínica médica I

x

x

x

x

x

x

Saúde da Família

x

x

x

x

x

x

Clínica médica II

x

x

x

x

x

x

Clínica cirúrgica II

x

x

x

x

x

x

Ginecologia

x

x

x

x

x

x

Cuidados paliativos e Humanização

x

x

x

x

x

x

Infectologia

x

x

x

x

x

x

Libras

x

x

x

x

x

x

Clínica médica III

x

x

x

x

x

x

Medicina legal

x

x

x

x

x

x

Obstetrícia

x

x

x

x

x

x

Medicina de Urgência

x

x

x

x

x

x

Ortopedia e traumatologia

x

x

x

x

x

x

Fundamentos em oncologia

x

x

x

x

x

x

Internato em medicina de família e comunidade

x

x

x

x

x

x

Internato em clínica médica

x

x

x

x

x

x

Internato em ginecologia e obstetrícia

x

x

x

x

x

x

Internato em Saúde Coletiva

x

x

x

x

x

x

Internato em Saúde Mental

x

x

x

x

x

x

Internato em Clínica cirúrgica

x

x

x

x

x

x

Internato em Pediatria

x

x

x

x

x

x

Internato em Urgência e Emergência

x

x

x

x

x

x
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3.5.2. Coerência do Currículo com as Habilidades e Competências Estabelecidas nas DCNs de Medicina
SEÇÃO I: ÁREA DE COMPETÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
Subseção I: Da Atenção às Necessidades Individuais de Saúde
Identificação de Necessidades de Saúde

I - Realização da História
Clínica

II - Realização do Exame
Físico

a) estabelecimento de relação profissional ética no contato com as pessoas sob seus cuidados, familiares ou responsáveis
b) identificação de situações de emergência, desde o início do contato, atuando de modo a preservar a saúde e a integridade
física e mental das pessoas sob cuidado
c) orientação do atendimento às necessidades de saúde, sendo capaz de combinar o conhecimento clínico e as evidências
científicas, com o entendimento sobre a doença na perspectiva da singularidade de cada pessoa
d) utilização de linguagem compreensível no processo terapêutico, estimulando o relato espontâneo da pessoa sob cuidados,
tendo em conta os aspectos psicológicos, culturais e contextuais, sua história de vida, o ambiente em que vive e suas
relações socio-familiares, assegurando a privacidade e o conforto
e) favorecimento da construção de vínculo, valorizando as preocupações, expectativas, crenças e os valores relacionados
aos problemas relatados trazidos pela pessoa sob seus cuidados e responsáveis, possibilitando que ela analise sua própria
situação de saúde e assim gerar autonomia no cuidado
f) identificação dos motivos ou queixas, evitando julgamentos, considerando o contexto de vida e dos elementos biológicos,
psicológicos, socioeconômicos e a investigação de práticas culturais de cura em saúde, de matriz afro-indígena-brasileira e de
outras relacionadas ao processo saúde-doença
g) orientação e organização da anamnese, utilizando o raciocínio clínico epidemiológico, a técnica semiológica e o
conhecimento das evidências científicas
h) investigação de sinais e sintomas, repercussões da situação, hábitos, fatores de risco, exposição às iniquidades
econômicas e sociais e de saúde, condições correlatas e antecedentes pessoais e familiares
i) registro dos dados relevantes da anamnese no prontuário de forma clara e legível
a) esclarecimento sobre os procedimentos, manobras ou técnicas do exame físico ou exames diagnósticos, obtendo
consentimento da pessoa sob seus cuidados ou do responsável
b) cuidado máximo com a segurança, privacidade e conforto da pessoa sob seus cuidados
c) postura ética, respeitosa e destreza técnica na inspeção, apalpação, ausculta e percussão, com precisão na aplicação das
manobras e procedimentos do exame físico geral e específico, considerando a história clínica, a diversidade étnico-racial, de
gênero, de orientação sexual, linguístico-cultural e de pessoas com deficiência
d) esclarecimento, à pessoa sob seus cuidados ou ao responsável por ela, sobre os sinais verificados, registrando as
informações no prontuário, de modo legível
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III - Formulação de
Hipóteses e Priorização
de Problemas

IV - Promoção de
Investigação Diagnóstica

I - Elaboração e
Implementação de
Planos Terapêuticos

II - Acompanhamento e

a) estabelecimento de hipóteses diagnósticas mais prováveis, relacionando os dados da história e exames clínicos
b) prognóstico dos problemas da pessoa sob seus cuidados, considerando os contextos pessoal, familiar, do trabalho,
epidemiológico, ambiental e outros pertinentes
c) informação e esclarecimento das hipóteses estabelecidas, de forma ética e humanizada, considerando dúvidas e
questionamentos da pessoa sob seus cuidados, familiares e responsáveis
d) estabelecimento de oportunidades na comunicação para mediar conflito e conciliar possíveis visões divergentes entre
profissionais de saúde, pessoa sob seus cuidados, familiares e responsáveis
e) compartilhamento do processo terapêutico e negociação do tratamento com a possível inclusão das práticas populares de
saúde, que podem ter sido testadas ou que não causem dano
a) proposição e explicação, à pessoa sob cuidado ou responsável, sobre a investigação diagnóstica para ampliar, confirmar
ou afastar hipóteses diagnósticas, incluindo as indicações de realização de aconselhamento genético
b) solicitação de exames complementares, com base nas melhores evidências científicas, conforme as necessidades da
pessoa sob seus cuidados, avaliando sua possibilidade de acesso aos testes necessários
c) avaliação singularizada das condições de segurança da pessoa sob seus cuidados, considerando-se eficiência, eficácia e
efetividade dos exames
d) interpretação dos resultados dos exames realizados, considerando as hipóteses diagnósticas, a condição clínica e o
contexto da pessoa sob seus cuidados
e) registro e atualização, no prontuário, da investigação diagnóstica, de forma clara e objetiva
Desenvolvimento e Avaliação de Planos Terapêuticos
a) estabelecimento, a partir do raciocínio clínico-epidemiológico em contextos específicos, de planos terapêuticos,
contemplando as dimensões de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação
b) discussão do plano, suas implicações e o prognóstico, segundo as melhores evidências científicas, as práticas culturais de
cuidado e cura da pessoa sob seus cuidados e as necessidades individuais e coletivas
c) promoção do diálogo entre as necessidades referidas pela pessoa sob seus cuidados ou responsável, e as necessidades
percebidas pelos profissionais de saúde, estimulando a pessoa sob seus cuidados a refletir sobre seus problemas e a
promover o autocuidado
d) estabelecimento de pacto sobre as ações de cuidado, promovendo a participação de outros profissionais, sempre que
necessário
e) implementação das ações pactuadas e disponibilização das prescrições e orientações legíveis, estabelecendo e
negociando o acompanhamento ou encaminhamento da pessoa sob seus cuidados com justificativa
f) informação sobre situações de notificação compulsória aos setores responsáveis
g) consideração da relação custo-efetividade das intervenções realizadas, explicando-as às pessoas sob cuidado e familiares,
tendo em vista as escolhas possíveis
h) atuação autônoma e competente nas situações de emergência mais prevalentes de ameaça à vida
i) exercício competente em defesa da vida e dos direitos das pessoas
a) acompanhamento e avaliação da efetividade das intervenções realizadas e consideração da avaliação da pessoa sob seus
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Avaliação de Planos
Terapêuticos

cuidados ou do responsável em relação aos resultados obtidos, analisando dificuldades e valorizando conquistas
b) favorecimento do envolvimento da equipe de saúde na análise das estratégias de cuidado e resultados obtidos
c) revisão do diagnóstico e do plano terapêutico, sempre que necessário
d) explicação e orientação sobre os encaminhamentos ou a alta, verificando a compreensão da pessoa sob seus cuidados ou
responsável
e) registro do acompanhamento e da avaliação do plano no prontuário, buscando torná-lo um instrumento orientador do
cuidado integral da pessoa sob seus cuidados
Subseção II: Da Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva
Investigação de Problemas de Saúde Coletiva

I - acesso e utilização de dados secundários ou informações que incluam o contexto político, cultural, discriminações institucionais, socioeconômico,
ambiental e das relações, movimentos e valores de populações, em seu território, visando ampliar a explicação de causas, efeitos e baseado na
determinação social no processo saúde-doença, assim como seu enfrentamento
II - relacionamento dos dados e das informações obtidas, articulando os aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao
adoecimento e à vulnerabilidade de grupos
III - estabelecimento de diagnóstico de saúde e priorização de problemas, considerando sua magnitude, existência de recursos para o seu enfrentamento
e importância técnica, cultural e política do contexto
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
I - participação na discussão e construção de projetos de intervenção em grupos sociais, orientando-se para melhoria dos indicadores de saúde,
considerando sempre sua autonomia e aspectos culturais
II - estímulo à inserção de ações de promoção e educação em saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações
de cuidado com o corpo e a saúde
III - estímulo à inclusão da perspectiva de outros profissionais e representantes de segmentos sociais envolvidos na elaboração dos projetos em saúde
IV - promoção do desenvolvimento de planos orientados para os problemas priorizados
V - participação na implementação de ações, considerando metas, prazos, responsabilidades, orçamento e factibilidade
VI - participação no planejamento e avaliação dos projetos e ações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando contas e promovendo
ajustes, orientados à melhoria da saúde coletiva
SEÇÃO II DA ÁREA DE COMPETÊNCIA GESTÃO EM SAÚDE
Subseção I Da Organização do Trabalho em Saúde
Organização do Trabalho em Saúde
I - Identificação do
Processo de Trabalho

a) identificação da história da saúde, das políticas públicas de saúde no Brasil, da Reforma Sanitária, dos princípios do SUS e
de desafios na organização do trabalho em saúde, considerando seus princípios, diretrizes e políticas de saúde
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II - Elaboração e
Implementação de
Planos de Intervenção

I - Gerenciamento do
Cuidado em Saúde

II - Monitoramento de
Planos e Avaliação do
Trabalho em Saúde

b) identificação de oportunidades e de desafios na organização do trabalho nas redes de serviços de saúde, reconhecendo o
conceito ampliado de saúde, no qual todos os cenários em que se produz saúde são ambientes relevantes e neles se deve
assumir e propiciar compromissos com a qualidade, integralidade e continuidade da atenção
c) utilização de diversas fontes para identificar problemas no processo de trabalho, incluindo a perspectiva dos profissionais e
dos usuários e a análise de indicadores e do modelo de gestão, de modo a identificar risco e vulnerabilidade de pessoas,
famílias e grupos sociais
d) incluir a perspectiva dos usuários, família e comunidade, favorecendo sua maior autonomia na decisão do plano terapêutico,
respeitando seu processo de planejamento e de decisão considerando-se, ainda, os seus valores e crença
e) trabalho colaborativo em equipes de saúde, respeitando normas institucionais dos ambientes de trabalho e agindo com
compromisso ético-profissional, superando a fragmentação do processo de trabalho em saúde
f) participação na priorização de problemas, identificando a relevância, magnitude e urgência, as implicações imediatas e
potenciais, a estrutura e os recursos disponíveis
g) abertura para opiniões diferentes e respeito à diversidade de valores, de papéis e de responsabilidades no cuidado à saúde
a) participação em conjunto com usuários, movimentos sociais, profissionais de saúde, gestores do setor sanitário e de outros
setores na elaboração de planos de intervenção para o enfrentamento dos problemas priorizados, visando melhorar a
organização do processo de trabalho e da atenção à saúde
b) apoio à criatividade e à inovação, na construção de planos de intervenção
c) participação na implementação das ações, favorecendo a tomada de decisão, baseada em evidências científicas, na
eficiência, na eficácia e na efetividade do trabalho em saúde
d) participação na negociação e avaliação de metas para os planos de intervenção, considerando as políticas de saúde
vigentes, os colegiados de gestão e de controle social
Acompanhamento e Avaliação do Trabalho em Saúde
a) promoção da integralidade da atenção à saúde individual e coletiva, articulando as ações de cuidado, no contexto dos
serviços próprios e conveniados ao SUS
b) utilização das melhores evidências e dos protocolos e diretrizes cientificamente reconhecidos, para promover o máximo
benefício à saúde das pessoas e coletivos, segundo padrões de qualidade e de segurança
c) favorecimento da articulação de ações, profissionais e serviços, apoiando a implantação de dispositivos e ferramentas que
promovam a organização de sistemas integrados de saúde
a) participação em espaços formais de reflexão coletiva sobre o processo de trabalho em saúde e sobre os planos de
intervenção
b) monitoramento da realização de planos, identificando conquistas e dificuldades
c) avaliação do trabalho em saúde, utilizando indicadores e relatórios de produção, ouvidoria, auditorias e processos de
acreditação e certificação
d) utilização dos resultados da avaliação para promover ajustes e novas ações, mantendo os planos permanentemente
atualizados e o trabalho em saúde em constante aprimoramento
e) formulação e recepção de críticas, de modo respeitoso, valorizando o esforço de cada um e favorecendo a construção de um
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ambiente solidário de trabalho
f) estímulo ao compromisso de todos com a transformação das práticas e da cultura organizacional, no sentido da defesa da
cidadania e do direito à saúde
SEÇÃO III DA ÁREA DE COMPETÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Subseção I Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
I - estímulo à curiosidade e ao desenvolvimento da capacidade de aprender com todos os envolvidos, em todos os momentos do trabalho em saúde
II - identificação das necessidades de aprendizagem próprias, das pessoas sob seus cuidados e responsáveis, dos cuidadores, dos familiares, da equipe
multiprofissional de trabalho, de grupos sociais ou da comunidade, a partir de uma situação significativa e respeitando o conhecimento prévio e o contexto
sociocultural de cada um
Subseção II Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
I - postura aberta à transformação do conhecimento e da própria prática
II - escolha de estratégias interativas para a construção e socialização de conhecimentos, segundo as necessidades de aprendizagem identificadas,
considerando idade, escolaridade e inserção sociocultural das pessoas
III - orientação e compartilhamento de conhecimentos com pessoas sob seus cuidados, responsáveis, familiares, grupos e outros profissionais, levando
em conta o interesse de cada segmento, no sentido de construir novos significados para o cuidado à saúde
IV - estímulo à construção coletiva de conhecimento em todas as oportunidades do processo de trabalho, propiciando espaços formais de educação
continuada, participando da formação de futuros profissionais
Subseção III Ação-chave Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos Conhecimentos
I - utilização dos desafios do trabalho para estimular e aplicar o raciocínio científico, formulando perguntas e hipóteses e buscando dados e informações
II - análise crítica de fontes, métodos e resultados, no sentido de avaliar evidências e práticas no cuidado, na gestão do trabalho e na educação de
profissionais de saúde, pessoa sob seus cuidados, famílias e responsáveis
III - identificação da necessidade de produção de novos conhecimentos em saúde, a partir do diálogo entre a própria prática, a produção científica e o
desenvolvimento tecnológico disponíveis
IV - favorecimento ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a atenção das necessidades de saúde individuais e coletivas, por meio da
disseminação das melhores práticas e do apoio à realização de pesquisas de interesse da sociedade
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HABILIDADES E COMPETENCIAS

Anatomia I

II

X

X

III

Citologia e
Histologia

IV

I

II

I

II

I

X

Anatomia II

X

X

X

X
X

X

Subseção III:
Promoção do
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Científico e
Crítico e Apoio à
Produção de
Novos
Conhecimentos.

Subseção I:
Identificação de
Necessidades de
Aprendizagem
Individual e
Coletiva

Subseção II:
Promoção da
Construção e
Socialização do
Conhecimento.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II

Biofísica Aplicada
Bioquímica
aplicada
Saúde e
Sociedade
Políticas de
Saúde Pública

Seção III Da Área de Competência de Educação em
Saúde

Subseção I Da
Organização do
Trabalho em Saúde
Acompanhamento e
Avaliação do Trabalho
em Saúde

Desenvolvimento e
Avaliação de Projetos de
Intervenção Coletiva

I

Subseção II: Da
Atenção às
Necessidades de
Saúde Coletiva
Investigação de
Problemas de Saúde
Coletiva

Identificação de
Necessidades de
Saúde

Componentes
curriculares

Desenvolvimento e
Avaliação de Planos
Terapêuticos

Subseção I: Da Atenção às
Necessidades Individuais de
Saúde

Seção II: Da Área
de Competência
Gestão em Saúde

Organização do
Trabalho em Saúde

Seção I: Área de competência de Atenção à
Saúde

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Embriologia e
Genética
Fisiologia
Humana I
Metodologia
Científica
Medicina
comunitária e
familiar
Português
instrumental
Práticas em
Gestão e
Educação
ambiental

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Neuroanatomia

X

Microbiologia

X

X
X

X

X

X

X

Patologia Geral

X
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X

X

X

X

X
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clínica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Epidemiologia
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X

X

Imunologia

Parasitologia
médica
Fisiologia
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Inglês
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X

X
X

X

X

X

X
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Saúde do
trabalhador
Psicologia
médica

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Relações étnicas
e raciais:
diálogos com a
cultura afrobrasileira e
indígena

X

Farmacologia II
Saúde da criança
e do adolescente
I
Psiquiatria e
saúde mental

X

X

Farmacologia I
Método clínico

X

X
X

X

X

X

Semiologia

X

X

Diagnóstico por
imagem

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Técnica cirúrgica
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Liderança
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X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Clínica cirúrgica I

X

X

X

X

X

X

Saúde da criança
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Clínica médica I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X
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Projeto
Integrador I

X

X
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X
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X
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ginecologia e
obstetrícia
Internato em
Saúde Coletiva
Internato em
Saúde Mental
Internato em
Clínica cirúrgica
Internato em
Pediatria
Internato em
Urgência e
Emergência

X
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X
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X
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3.5.3. A análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a
Formação de Profissional e que devem ser trabalhadas em Atividades Previstas no
Curso

As práticas do Curso de Medicina do UNIFACIG iniciam-se de forma precoce dentro
da proposta da matriz curricular. As práticas externas iniciam-se nas Unidades Básicas de
Saúde e na Clínica UNIFACIG com a possibilidade de realização de trabalhos
interprofissionais que promovem a consolidação de um profissional integrado às práticas
multiprofissionais, proporcionando ao paciente uma abordagem holística de intervenção.
No âmbito hospitalar e de práticas de emergências, os alunos tem a possibilidade de
atuar em contato com pacientes internados em situação de risco de vida e com doenças
complexas e multimorbidades no Hospital César Leite e Hospital Municipal de Manhuaçu
contribuindo para consolidação dos saberes adquiridos no Ciclo Clínico e Internatos e
promovendo a formação de um profissional no sentido da aquisição de habilidades, de uma
formação médica que transforme em posturas e atitudes os conhecimentos assimilados e
incorporados pelos discentes
3.5.4. O Processo de Análise do PPC - Configuração de Perfil de Egresso, em Função
das Novas Demandas apresentadas pelo Mundo do Trabalho
O profissional egresso do curso de Medicina do UNIFACIG, com base na missão
institucional e diante das novas exigências do mercado, deverá ter uma sólida formação
para o pleno exercício das suas atividades profissionais com visão generalista, humanística,
crítica e reflexiva, apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos
sociais e comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício profissional no
âmbito do Sistema Único de Saúde visando atender às necessidades de saúde do indivíduo,
família e/ou comunidade
3.6. Requisitos de Acesso
As formas de ingresso do aluno no Centro Universitário UNIFACIG são:
Processo seletivo - o processo ocorrerá anualmente, sendo válido apenas para o período
letivo a que se destina. Tem por objetivo verificar a aptidão intelectual dos candidatos,
abrange conhecimentos comuns ao ensino médio, compreendendo prova com conteúdos
conforme especificado no edital do vestibular, e uma prova de redação. Os alunos serão
convocados através de edital e os exames são realizados pela própria instituição ou por
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empresa contratada para esse fim. A classificação é feita pela ordem decrescente dos
resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que
não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos. As vagas poderão ser pleiteadas por alunos
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente.
Obtenção de novo título – registrando-se vagas iniciais remanescentes no curso, pode ser
efetuada matrícula de ingresso de portadores de diploma de curso superior para obtenção
de novo título, observadas as normas e o limite das vagas do curso.

Reopção de curso - registrando-se vagas iniciais remanescentes no curso podem ser
matriculados candidatos aprovados no processo seletivo em outros cursos, observada a
classificação e critérios fixados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).
ENEM – a IES utiliza os resultados do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado
pelo INEP, ao qual os alunos concluintes ou egressos do ensino médio poderão submeterse voluntariamente. O ENEM cobre o conteúdo estudado em todo o ensino médio, por meio
de questões objetivas que procuram integrar as várias disciplinas do currículo escolar e de
uma redação, tentando identificar processos de reflexão e habilidades intelectuais
adquiridos pelos alunos. Do total de vagas oferecidas a IES reserva uma porcentagem de
vagas destinadas ao ENEM.
Transferência externa – a transferência de aluno de outra instituição para os Cursos
superiores da IES, para prosseguimento de estudos no mesmo curso, se dá mediante a
existência de vaga e processo seletivo ou aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.

Será ainda considerado:
I.

Ingresso especial para estrangeiros conveniados com a Mantenedora, convidados de
intercâmbio por convênio de reciprocidade, e demais casos especiais legais
autorizados pela Mantenedora.

II.

Transferência ex officio, na forma da lei.

Os cursos de pós-graduação, extensão e outros programas oferecidos pelo UNIFACIG
têm normalizações próprias que regulamentam o acesso e editais de convocação.
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4. ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular foi construída de forma a articular conteúdos de formação
básica, formação profissional e formação complementar.
A coerência do currículo com os objetivos gerais e específicos do curso de Medicina
é estabelecida por meio das organizações curricular e metodológica. A dinâmica do currículo
permite ao aluno, desde os primeiros períodos do curso, desenvolver aprendizado
complementar por intermédio de projetos de extensão oferecidos pela IES, como palestras,
estágios, monitorias, visitas técnicas, seminários, projetos interdisciplinares, entre outros. A
estrutura curricular permite integração e inter-relação de conteúdos abordados nas
disciplinas, possibilitando a consolidação dos conhecimentos e progressiva autonomia
intelectual do acadêmico, bem como o desenvolvimento das habilidades e competências
exigidas para o exercício da Medicina. O PPC de Medicina garante a oferta de conteúdos
curriculares relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do curso e com o perfil do
egresso, em acordo com Resolução no 3 de 20 de junho de 2014 do Conselho Nacional de
Educação, contando com pleno dimensionamento da carga horária para o seu
desenvolvimento e a exigência de atividades complementares que visam contribuir com o
processo global de formação e atender aos interesses subjetivos do aluno na completude de
seu direcionamento profissional.
O Curso de Medicina busca desenvolver competências e habilidades junto ao aluno
para que esse possa aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a relacionar o
conhecimento com dados da experiência na prática, a dar significado ao aprendizado, a
captar o significado do mundo, a fazer a ponte entre a teoria e a prática, aprendendo a lidar
com as situações que apareçam no seu cotidiano na prática de atenção à saúde. O
planejamento curricular prevê a formação profissional em bases teóricas e práticas, com um
planejamento de disciplinas e conteúdos que visem propiciar os conhecimentos essenciais
às atividades que contemplam a formação do médico generalista e, ao mesmo tempo,
garantir uma visão humanista do profissional médico. Dessa forma, os egressos deverão ser
dotados de competências, habilidades e atitudes que os tornem aptos ao desenvolvimento
de ações de atenção integral à saúde das pessoas em um sistema regionalizado e
hierarquizado de saúde, assegurando os mecanismos de referência e contra-referência e o
trabalho em equipe multiprofissional.
O UNIFACIG propiciará à sociedade um médico com formação generalista,
humanista,

crítica

e

reflexiva,

pautado

em

princípios

éticos,

capaz

de

atuar

profissionalmente no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com
ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação à saúde, e prevenção de agravos
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e doenças, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade
social e compromisso com a cidadania, na promoção da saúde integral do ser humano. Os
conteúdos estruturais do curso estão relacionados ao processo saúde-doença do cidadão,
da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional,
proporcionando a integralidade das ações do cuidar em medicina, como determinam as
DCNs de Medicina, relacionados diretamente às habilidades e competências do egresso. A
integração da estrutura curricular pelo corpo discente, com o desenvolvimento dos
conteúdos essenciais, das competências e das habilidades gerais e específicas, por meio
das metodologias ativas, integradoras e criativas, que consideram situações reais e
simuladas, expressando a cultura e o cotidiano dos atores envolvidos, possibilitará o alcance
dos objetivos e do perfil desejado dos egressos, bem como cumprir com todos os requisitos
das Diretrizes Curriculares Nacionais desta área de conhecimento.
O curso de Medicina da UNIFACIG tem uma carga horária total de 7250 horas,
sendo 2560 horas de internato, 200 horas em Atividades Complementares, 4290 horas de
disciplinas obrigatórias, 120 horas de Projeto Integrador e 80 horas em Trabalho de
Conclusão de Curso, cumprindo o disposto nas DCNs de 2014. A articulação da teoria com
a prática – acontece no curso em todos os períodos desde o primeiro momento. As
metodologias ativas de aprendizagem fortalecem essa articulação desde o primeiro período.
A instituição disponibiliza recursos materiais e humanos necessários para atender
pessoas com deficiências auditiva, motoras e visuais. A disciplina de Libras faz-se
obrigatória na grade curricular do curso de Medicina. A infraestrutura dos prédios do
UNIFACIG foi organizada de forma a oferecer facilidade de acesso às salas, biblioteca e
laboratórios às pessoas portadoras de deficiências diversas. Há livros em Braile, máquina
de escrever em Braile, recursos computacionais para deficientes visuais, e os funcionários
são capacitados a auxiliar pessoas com necessidades especiais. Ao mesmo tempo, não há
barreiras às metodologias e técnicas de estudo.
O desenvolvimento semestral dos conteúdos, pactuados entre professores e alunos
quanto às melhores formas de percorrer os temas dos planos de ensino, eliminam as
barreiras pedagógicas da rigidez didática. A acessibilidade se dá, ainda, pelo acesso aos
planos de aula e materiais didáticos pela plataforma Lyceum. É estimulado o uso de
tecnologias just-in-time, como o acesso de alunos a professores para sanar dúvidas pelo
aplicativo de mensagens, além da formação de grupos de discussão temáticos por esse
mesmo aplicativo.
Reuniões permanentes do colegiado do curso bem como dos representantes de
turmas são realizadas e sugestões e reclamações são compartilhadas entre os órgãos de
apoio, NDE e NAPED para que, quando definir-se por relevante, haja uma reação mais
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rápida às demandas dos cursos. Quanto à acessibilidade atitudinal, é exigido de todos os
professores, funcionários e alunos a manutenção de um ambiente de cordialidade e
cooperação. Não se admite discriminação ou desrespeito, de qualquer tipo, em hipótese
nenhuma. A articulação da teoria com a prática acontece no curso em todos os períodos
desde o primeiro momento. Por meio de atividades práticas, visitas guiadas a unidades de
saúde, projetos sociais e hospitais, atividades práticas de laboratório, acompanhamento de
experiências com animais no biotério, dissecção de peças anatômicas, acompanhamento de
anamneses e seguimento de terapias clínicas e procedimentos cirúrgicos, dentre outros. As
metodologias ativas de aprendizagem fortalecem essa articulação desde o primeiro período.
O percurso de formação profissional em Medicina pode ser melhor compreendido na
figura abaixo que demonstra os eixos de formação inter-relacionadas às competências
estabelecidas nas DCNs do curso.

Figura 17: Eixos de Formação

4.1. Concepção do Currículo (Eixos de Formação em Medicina)
A coerência do currículo com os objetivos gerais e específicos do curso de Medicina
é estabelecida através das organizações curricular e metodológica. A dinâmica do
currículo permite ao aluno, desde os primeiros períodos do curso, desenvolver aprendizado
complementar através de projetos de extensão oferecidos pela IES, como palestras,
estágios, monitorias, visitas técnicas, seminários, projetos especiais, entre outros. A
estrutura curricular permite integração e interrelação de conteúdos abordados nas
disciplinas, possibilitando a consolidação dos conhecimentos e progressiva autonomia
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intelectual do acadêmico, bem como o desenvolvimento das habilidades e competências
exigidas para o exercício da Medicina.
O UNIFACIG propiciará à sociedade um médico com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva. Capaz de atuar profissionalmente, pautado em princípios
éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de
promoção, prevenção, recuperação, reabilitação à saúde, e prevenção de agravos e
doenças, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade
social e compromisso com a cidadania, na promoção da saúde integral do ser humano.
Os conteúdos estruturais do curso estão relacionados com o processo saúde-doença
do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional,
proporcionando a integralidade das ações do cuidar em medicina, como determinam as
Diretrizes Curriculares Nacionais de Curso de Graduação em Medicina, relacionados
diretamente às habilidades e competências do egresso em medicina.

4.2. Estratégia de Flexibilidade na Organização Curricular
A flexibilização dos componentes curriculares está também presente nos estudos
independentes, nas atividades complementares, cursos de extensão e projetos de
responsabilidade social.
I.

Estudos independentes: são as atividades que, sob iniciativa do acadêmico e/ou
recomendadas pelo professor, complementam a sua formação. Constituem um
componente curricular aberto e flexível, devendo ocorrer com a orientação do
professor, mas fora do horário regular das aulas. Poderão ser constituídos por
grupos de estudo, participação em eventos culturais, científicos, tecnológicos,
comunicações escritas ou orais e outros.

II.

Desenvolvimento de atividades complementares: como estudos e práticas
estudantis/acadêmico/culturais independentes, possibilitam enriquecimento das
propostas do currículo institucionalizado, contribuindo para a flexibilização curricular
e participação social.

III.

Cursos de extensão: têm a finalidade de proporcionar o enriquecimento da
comunidade com o aproveitamento prático dos conteúdos teóricos assimilados.

IV.

Projetos de responsabilidade social: oportunizam ao acadêmico aquisição de
competências e o desenvolvimento de habilidades específicas da futura profissão.
A flexibilidade da estrutura curricular é fundamentada em diversos níveis. No nível dos

fundamentos e fontes, as disciplinas se valem de diversos meios. Para a parte diagnóstica
por exemplo, pode-se citar como fontes em que se amparam as disciplinas: medicina
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baseada em evidências, diagnóstico clínico padrão, diagnóstico por imagem, exames
laboratoriais bioquímicos e moleculares, dentre outros. No nível didático, a utilização de
métodos ativos de aprendizagem, visitas guiadas a serviços de saúde em níveis variados,
ações de cunho preventivo e educação em saúde junto à população garantem a flexibilidade
e variedade de experiências. Ao mesmo tempo, na parte de avaliação dos discentes, utilizase de práticas dos métodos ativos, além de avaliações teóricas e práticas, avaliações de
caráter investigativo, prova integradora, com caráter interdisciplinar e com questões de
Formação Geral e a avaliação OSCE, que se caracteriza por ser um método de avaliação
das competências, habilidades clínicas e atitudes adquiridas pelos alunos de medicina
durante o processo de aprendizagem.
4.3. A Interdisciplinaridade na Organização Curricular
A

adoção

de

uma

dinâmica

curricular

integradora,

considerando

a

interdisciplinaridade, ocorre tanto entre as disciplinas quanto com as outras atividades que
configurarão a formação e que até agora foram consideradas complementares ao ensino.
A estrutura de disciplinas foi pensada visando à interdisciplinaridade em três níveis:
horizontal, em que as disciplinas do mesmo período concorrem para o entendimento
complementar de vários aspectos da saúde; vertical, em que a progressão das disciplinas é
pensada de forma a proporcionar um avanço acumulativo em relação aos estudos
anteriores; e transversal, em que as diversas disciplinas dos períodos se integram para um
conhecimento final e avançado no decorrer do curso.
Essas atividades ajudarão o acadêmico a reconstruir seus saberes e seus limites, a
fim de se integrar plenamente ao processo formativo. Assim, de modo articulado, a
estrutura curricular deve possibilitar o engajamento dos acadêmicos na busca de soluções
para problemas correspondentes a sua área de formação.
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4.4. Articulação Entre os Componentes Curriculares na Estratégia do Curso (Teoria x
Prática)

O planejamento curricular do curso de Medicina do UNIFACIG prevê a formação
profissional em bases teóricas e práticas, através de um planejamento de disciplinas e
conteúdos que visem propiciar os conhecimentos essenciais às atividades que contemplam
a formação do médico generalista e, ao mesmo tempo, garantir uma visão humanista do
profissional médico. Dessa forma, os egressos deverão ser dotados de competências,
habilidades e atitudes que os tornem aptos ao desenvolvimento de ações de atenção
integral à saúde das pessoas em um sistema regionalizado e hierarquizado de saúde,
assegurando os mecanismos de referência e contra-referência e o trabalho em equipe
multiprofissional.
A integração da estrutura curricular pelo corpo discente, com o desenvolvimento dos
conteúdos essenciais, das competências e das habilidades gerais e específicas, por meio
das metodologias ativas, integradoras e criativas, que consideram situações reais e
simuladas, expressando a cultura e o cotidiano dos atores envolvidos, possibilitará o alcance
dos objetivos e do perfil desejado dos egressos, bem como cumprir com todos os requisitos
das Diretrizes Curriculares Nacionais desta área de conhecimento.

4.5. Coerência do Currículo com as DCNs e Demais Legislações
O currículo do Curso de Medicina do Centro Universitário UNIFACIG foi concebido
em conformidade com as normas de funcionamento dos cursos de graduação e, mais
especificamente, com a Resolução nº 03, de 20 de Junho de 2014, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e de acordo com a Resolução
CNE/CES nº 02 de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos
à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade
presencial.
Assim, pode-se afirmar que o Curso de Medicina atende às resoluções e demais
legislações pertinentes, uma vez que:
I.

A carga horária do curso é superior a 7.200h;

II.

Libras está sendo oferecida como disciplina obrigatória; (Decreto 5.626, de 22 de
dezembro de 2005)

III.

O tempo mínimo de integralização é de 6 anos;

IV.

Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido na legislação;
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V.

O estágio supervisionado, com 2 560 h, atende ao estabelecido no Art 24º das DCN
e visam a assegurar o contato do futuro profissional com situações, contextos e
instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem
em ações profissionais;

VI.

As atividades complementares, com 200 h, atendem ao Art. 25º das DCN, com a
prática de estudos e atividades independentes presenciais e/ou à distância,
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o
mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade;

VII.

Atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004
(Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena) sendo o conteúdo
trabalhado em disciplina específica.

VIII.

As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto
Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) são contempladas na disciplina de Prática em
Gestão e Educação Ambiental.

IX.

Atende à Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos com atividades previstas em
Português Instrumental e no Seminário de Diversidade que ocorre todo ano na IES.

4.6. Matriz Curricular

Período

Atividades de
Ensino Aprendizagem
(Componentes
Curriculares)

2º

Disciplinas

Projeto
Integrador

TCC

Estágio

Ativ.
Compl.

Total

Teórica

Prática

Subtot
al

100

50

150

150

70

30

100

100

50

30

80

80

60

20

80

80

40

20

60

60

60

20

80

80

Subtotal

380

170

550

Anatomia II

120

80

200

200

80

20

100

100

60

20

80

80

40

0

40

40

Anatomia I

1º

CARGA HORÁRIA

Citologia e
Histologia
Biofísica
Aplicada
Bioquímica
Aplicada
Saúde e
Sociedade
Políticas de
Saúde Pública

Embriologia e
Genética
Fisiologia
Humana I
Metodologia
Científica

0

0

0

0

550
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Medicina
Comunitária e
Familiar
Português
Instrumental

50

30

80

80

40

0

40

40

40

0

40

40

40

20

60

60

470

170

640

Neuroanatomia

60

20

80

80

Microbiologia

60

20

80

80

60

20

80

80

60

20

80

80

40

0

40

40

Epidemiologia

40

20

60

60

Patologia Geral

60

20

80

80

380

120

500

Bioética

80

0

80

80

Epidemiologia
Clínica

30

10

40

40

Patologia Médica

80

20

100

100

40

0

40

40

40

20

60

60

Farmacologia I

60

20

80

80

Método clínico

80

0

80

80

Relações Étnicas e
Raciais: diálogos
com a cultura afrobrasileira e
indígena

40

0

40

40

450

70

520

60

20

80

80

70

30

100

100

60

20

80

80

Semiologia

80

40

120

120

Diagnóstico por
imagem

60

20

80

80

Técnica Cirúrgica

60

20

80

80

Subtotal

390

150

540

Gestão e
Liderança

60

0

60

60

Saúde do Idoso

60

20

80

80

Práticas em Gestão
e Educação
Ambiental

Imunologia

Subtotal

3º

Parasitologia
Médica
Fisiologia
Humana II
Inglês
Instrumental

Subtotal

4º

Saúde do
Trabalhador
Psicologia
Médica

Subtotal
Farmacologia II

5º

6º

Saúde da
Criança e do
Adolescente I
Psiquiatria e
Saúde Mental

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640

500

520

540
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Clínica Cirúrgica I

60

40

100

100

Saúde da
Criança e do
Adolescente II

70

30

100

100

Clínica Médica I

60

60

120

120

Saúde da Família

20

40

60

60

0

0

0

40

340

180

520

40

Clínica Médica II

60

60

120

120

Clínica Cirúrgica
II

60

40

100

100

Ginecologia

60

40

100

100

Cuidados
Paliativos e
Humanização

60

20

80

80

Infectologia

60

20

80

80

Libras

40

0

40

40

0

0

0

40

340

180

520

40

Clínica Médica III

60

40

100

100

Medicina Legal

40

0

40

40

Obstetrícia

60

40

100

100

100

40

140

140

40

40

80

80

40

0

40

40

0

0

0

40

340

160

500

40

Projetor
integrador I

Subtotal

7º

Projeto
integrador II

Subtotal

8º

Medicina de
Urgência
Ortopedia e
Traumatologia
Fundamentos em
Oncologia
Projeto
integrador III

Subtotal

9º

Internato em
Medicina de
Família e
Comunidade
Internato em
Clínica Médica

Subtotal

10º

0

Internato em
Ginecologia e
Obstetrícia
Internato em
Saúde Coletiva

Subtotal

11º

0

0

0

Internato em
Clínica Cirúrgica
Internato em
Saúde Mental

Subtotal

0

0

40
0

0

0

560

40
0

0

0

560

40
0

0

0

540

0

480

480

0

300

300

0

0

0

780

0

780

0

290

290

0

320

320

0

0

0

610

0

610

0

290

290

0

300

300

0

0

0

590

0

590
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12º

Internato em
Pediatria
Internato em
Serviço de
Urgência e
Emergência

Subtotal
Total Geral

0

292

292

0

288

288

0

0

0

0

0

580

0

580

3080

1210

4290

120

80

2560

200

7250

4.7. Conteúdos Curriculares

4.7.1. Componentes Curriculares do Curso de Medicina

PRIMEIRO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

ANATOMIA I

150 h

T

P

100

50

Ementa:
Introdução ao estudo da anatomia humana. Estudo da organização sistêmica macroscópica
da anatomia humana. Aparelho Locomotor e seus aspectos osteológicos, articulares e
miológicos. Conceito Introdutório ao estudo anatômico dos Sistemas Circulatório e Sistema
Nervoso. Estudo da organização macroscópica do corpo humano, em cadáveres
formalizados e peças isoladas, visando um olhar segmentar dos componentes anatômicos
do Segmento Superior e do Segmento inferior com seus respectivos cíngulos, bem como as
aplicações na clínica médica e na cirurgia. Aplicação expositiva do conteúdo e prática com
utilização de peças anatômicas sintéticas e cadavéricas comparando com imagens
radiológicas, preparando o estudante para o entendimento de anatomia seccional e
topográfica.
Objetivos:
Analisar o funcionamento do corpo humano.
Identificar a organização e estrutura macroscópica.
Analisar a anatomia funcional do Sistema esquelético, articular, muscular, nervoso,
tegumentar e endócrino.
Reconhecer a anatomia funcional dos sistemas orgânicos, membros inferiores, superiores,
região glútea e dorso.
Obter conhecimento anatômico macroscópico topográfico do corpo humano dentro dos
aspectos fisiológicos do desenvolvimento.
Desenvolver habilidades de anatomia palpatória e comparada a aspectos radiológicos.
Praticar o manuseio de estruturas anatômicas cadavéricas.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
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Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Anatomia compõe o quadro de disciplinas básicas do curso de Medicina. O
conhecimento da estrutura macroscópica do organismo, seus sistemas, estruturas e
funções, são de fundamental importância para a prática médica em sua quase totalidade,
como na prática da anamnese, no entendimento da fisiologia e fisiopatologia, nas práticas
cirúrgicas, dentre outros.
Bibliografia Básica:
DANGELO JG, FATTINI CA. Anatomia Humana Básica. Rio de Janeiro: Atheneu 2011.
GARDNER E, GRAY DJ, RAHILLY R. Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2010.
MOORE KL, DALLEY AF, AGUR AMR. Anatomia orientada para a Clínica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
Bibliografia Complementar:
GEROGE LL, CASTRO RRL. Histologia Comparada. São Paulo: Roca, 1998.
KIERSZENBAUM AL. Histologia e Biologia Celular. 2 Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
SADLER TW. Embriologia Médica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010/2013.
SOBOTTA, Johannes; PAULSEN, F.; WASCHKE, J. Sobotta, volume 1: atlas de
anatomia humana: anatomia geral e sistemas muscular. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012. 406 p. ISBN 9788527719384.
TORTORA GJ, GRABOWSKI SR. Corpo Humano. Porto Alegre: Artmed, 2012/2017.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

CITOLOGIA E HISTOLOGIA

100 h

T

P

70

30

Ementa:
Morfologia. Estruturas celulares. Estrutura e função das principais organelas. Introdução
Citologia e histologia geral. Histologia de aparelhos e sistemas.
Objetivos:
Dominar termos, conceitos e princípios que constituem os fundamentos da Biologia Celular
e da Biologia Molecular.
Reconhecer a morfologia dos componentes e organização celular e os processos
metabólicos a elas relacionados.
Constatar as correlações microscópicas e ultramicroscópicas entre a organização
estrutural e as funções exercidas.
Compreender a histologia dos principais órgãos e sistemas corporais.
Verificar a correlação entre os componentes da organização celular e suas características
fisiológicas e/ou patológicas.
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Discutir os elementos essenciais dos novos aspectos do conhecimento da biologia.
Habilidades e Competências:
Promoção de Investigação Diagnóstica
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Citologia e Histologia compõe o quadro de disciplinas básicas do curso de
Medicina. O conhecimento da estrutura microscópica do organismo, seus tecidos,
estruturas e funções, é de fundamental importância para a prática médica em sua quase
totalidade, no entendimento dos mecanismos de ação celular, fisiologia e fisiopatologia,
microbiologia e imunologia, parasitologia, farmacologia, dentre outros.
Bibliografia Básica:
GEROGE LL, CASTRO RRL. Histologia Comparada.Ed Roca, São Paulo, 1998.
KIERSZENBAUM A L. Histologia e Biologia Celular. Ed Elsevier, Rio de Janeiro2008.
SADLER TW. Langman,embriologia Médica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2010.
Bibliografia Complementar:
CORMACK R. Fundamentos de Histologia. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2003.
GARTNER LP, HIATT JL. Atlas Colorido de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
GIRITANA LB. Histologia Conceitos Básicos dos Tecidos. Ed Atheneu, Rio de Janeiro,
2007.
GLEREAN A. Manual de Histologia.Texto e Atlas para os Estudantes da Área da
Saúde. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2003.
SOBOTTA.Atlas de Histologia, Citologia, Histologia e Anatomia Microscópica. Ed
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2006.

Nome da Disciplina

CH Total

BIOFÍSICA APLICADA

80 h

CH Semanal
T

P

50

30

Ementa:
Introdução à Biofísica: O universo e sua composição fundamental; teoria dos campos (G,
EM, N); trabalho, força, torque e alavanca. Termodinâmica. Soluções, difusão, osmose e
tônus. pH e tampões. Biofísica da visão. Biofísica da audição. Biofísica da circulação.
Biofísica da respiração. Biotermologia. Radioatividade. Radioisótopos e radiações.
Objetivos:
Analisar os princípios físicos que regem o comportamento dos diversos aspectos do
sistema biológico.
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Compreender algumas técnicas fundamentais utilizadas em análises clínicas e
equipamentos médicos.
Analisar a biofísica da Circulação, da Respiração, da Função Renal, da Audição, da Visão,
Fonação.
Compreender os princípios físicos que regem o comportamento dos diversos aspectos do
sistema biológico
Compreender os mecanismos de ação e as aplicações do radiodiagnóstico em medicina.
Habilidades e Competências:
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Biofísica compõe o quadro de disciplinas básicas do curso de Medicina. O
conhecimento dos mecanismos físicos organismo e sua interação com o ambiente é de
fundamental importância para a o entendimento da fisiologia e fisiopatologia, do equilíbrio
do organismo e da dinâmica dos sistemas que compõem o corpo humano.
Bibliografia Básica:
MOURÃO C.A, ABRAMOV DM. Biofísica Essencial. Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2012.
NARDY-COMPRI M, STELLA MB, OLIVEIRA C. Práticas de Laboratório de Bioquímica e
Biofísica. Uma Visão Integrada. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2011.
NELSO P. Física Biológica: energia, informação, vida. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006.
Bibliografia Complementar:
BERNE A, LEVY F; KOEPPEN, Bruce. Berne & Levy: fisiologia. 6. Ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009
GARCIA E A. Biofísica. Ed Sarvier, São Paulo, 2002.
GUIMARÃES LA.; FONTE-BOA M. Física – Mecânica. Ed Harba, São Paulo, 1997.
GUYTON, A.C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 10.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
HENEINE, I. F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 1984.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

BIOQUÍMICA APLICADA

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Composição química do corpo humano e dos alimentos. Estrutura de glicídios, lipídios e
dos compostos nitrogenados. Estrutura e função de vitaminas e outros nutrientes
essenciais. Enzimas, coenzimas, cofatores e sua aplicação no diagnóstico e na terapêutica.
Bioenergética. Metabolismo geral de biomoléculas. Integração e regulação do metabolismo.
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Objetivos:
Compreender o metabolismo humano e suas inter-relações.
Avaliar os componentes químicos das células.
Compreender a estrutura e função de biomoléculas.
Avaliar mecanismos de catálise biológica.
Compreender a biossíntese e degradação de biomoléculas.
Analisar a caracterização dos elementos da bioquímica dos tecidos nervosos, musculares
e endócrinos.
Reconhecer os mecanismos de síntese e regulação dos principais constituintes químicos
celulares, interrelacionando-os ao metabolismo dos diferentes tecidos.
Correlacionar os aspectos clínicos e patológicos, através do exame de casos clínicos.
Estabelecer normas e conceitos que deverão nortear sua conduta como futuro profissional
da medicina, contribuindo para sua formação moral e ética.
Desenvolver uma visão global e crítica do metabolismo sob a ótica da bioquímica.
Desenvolver a capacitação técnica dos princípios dos métodos aplicados para identificar e
quantificar analitos bioquímicos de interesse clínico.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Bioquímica aplicada compõe o quadro de disciplinas básicas do curso de
Medicina. O conhecimento dos mecanismos químicos organismo e sua interação com o
ambiente é de fundamental importância para a o entendimento da fisiologia e fisiopatologia,
do equilíbrio do organismo, das funções químicas de regulação, e da dinâmica dos
sistemas que compõem o corpo humano. Os conhecimentos em bioquímica formam a base
de disciplinas como farmacologia, endocrinologia, patologia, dentre outras.
Bibliografia Básica:
BURTIS CA & ASHWOOD EPT. Fundamentos de Química Clínica. Ed Elsevier, São
Paulo, 2008.
CAMPBELL MK. Bioquímica. Ed Artmed, porto Alegre, 2000.
HARVEY RA, CHAMPE PC, FERRIER DC. Bioquímica Ilustrada. Ed
Alegre, 2009.

ArtMed, Porto

Bibliografia Complementar:
BERG JM, TYMOCZKO, JL & STREYER L. Bioquímica. Ed Guanabara Koogan,Rio de
Janeiro, 2008.
LEHNINGER L, NELSON DL.Princípios de Bioquímica.Ed Sarvier, São Paulo, 2006.
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LODI WRN. Bioquímica – do Conceito Básico a Clínica. Ed Sarvier, Rio de Janeiro,
2012.
MURRAY/GRANER- Harper. Bioquímica Ilustrada. Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2007.
OLIVEIRA LIMA A, BENJAMIN-SOARES J, GRECO JB, GALIZZI J, CANÇADO R.
Métodos de Laboratório Aplicado à Clínica, Técnica e Interpretação. Ed Guanabara
Koogan, Rio de Janeiro, 2001.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

SAÚDE E SOCIEDADE

60 h

T

P

40

20

Ementa:
Relação saúde e sociedade nos diferentes momentos históricos. Os componentes sócioeconômicos, políticos e culturais presentes nas concepções de corpo, saúde, adoecimento
e morte: corporeidade, cultura e saúde; relações de gênero e saúde. As transformações em
curso nas sociedades contemporâneas nas últimas décadas e sua relação com as
condições de saúde e estilos de vida, com a transição epidemiológica e demográfica da
população e com a constituição de novas configurações familiares.Racionalidades
terapêuticas.
Objetivos:
Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação
social;
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;
Compreender o papel social do médico e disposição para atuar em atividades de política e
de planejamento em saúde;
Avaliar os determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos e ecológicos,
nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença;
Analisar a abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em seus
múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção: dimensões da diversidade
biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política,
ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o espectro da diversidade
humana que singularizam cada pessoa ou cada grupo social.
Habilidades e Competências:
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
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Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Saúde e Sociedade faz uma análise cultural dos aspectos de saúde da
população, e relaciona esses aspectos à prática médica. Propõe ao médico ser uma gente
de transformação social, ao compreender os problemas dentro da ótica cultural e agir de
acordo com essas variáveis na execução de políticas de saúde e ações específicas.
Bibliografia Básica:
AGUIAR, ZN. SUS - Sistema Único de Saúde. Ed Portinare, São Paulo, 2011.
ALMEIDA FILHO N, BARRETO ML. Epidemiologia e Saúde. Ed Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2012.
ROCHA, J S Y. Manual de Saúde Pública e Coletiva. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2012.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA FILHO N, ROUQUARYOL MZ. Introdução à Epidemiologia. Ed Medsi, Rio de
Janeiro, 2006.
GOLDMAN,L.ALSIELLO,D.Cecil, Medicina. Vol. 1. Rio de Janeiro: Elsever, 2009/2014.
GORDIS, L. Epidemiologia. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2010.
MEDRONHO, R A. Epidemiologia. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2009.
PAYÁ, ROBERTA. Intercâmbio das Psicoterapias. Ed Roca, São Paulo, 2008.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA

80 h

T

P

60

20

Ementa:
O Estado brasileiro e a política de saúde. História da Medicina Preventiva e da Saúde
Pública no Brasil: Processo de Reforma Sanitária. SUS: legislação, princípios, estrutura e
organização. Determinantes sociais em saúde, conceitos e concepções de saúde e doença.
Demandas e necessidades em saúde x organização dos serviços – Modelos Assistenciais
em Saúde. Atenção Básica em Saúde: ESF, UBS. Tecnologias frente as demandas em
saúde na atenção básica: educação em saúde, promoção em saúde, acolhimento, escuta
qualificada, gestão de risco.
Objetivos:
Discutir a prática médica sobre o viés do cuidado centrado na pessoa, na família e na
comunidade, no qual prevaleça o trabalho interprofissional, em equipe, com o
desenvolvimento de relação horizontal, compartilhada, respeitando-se as necessidades e
desejos da pessoa sob cuidado, família e comunidade, a compreensão destes sobre o
adoecer, a identificação de objetivos e responsabilidades comuns entre profissionais de
saúde e usuários no cuidado;
Desenvolver ações de promoção e educação em saúde na atenção básica, voltadas às
ações de cuidado com o corpo e a saúde;
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Conduzir as práticas médicas a partir das melhores evidências científicas, da escuta ativa
e singular de cada pessoa, família, grupos e comunidades e das políticas públicas,
programas, ações estratégicas e diretrizes vigentes., tendo em vista a qualidade da atenção
à saúde.
Habilidades e Competências:
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Políticas de Saúde Pública tem como fundamento a saúde coletiva, o
planejamento de ações em comunidades, e propõe ao futuro médico o planejamento de
ações em comunidades tanto na área preventiva como no combate a doenças.
Bibliografia Básica:
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade. Volume I. Ed
Artmed, Porto Alegre, 2012.
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade. Volume II. Ed
Artmed, Porto Alegre, 2012.
ROCHA, J S Y. Manual de Saúde Pública & saúde Coletiva no Brasil. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2012.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA FILHO N, BARRETO ML. Epidemiologia e saúde. Ed Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2011.
ALMEIDA FILHO N, ROUQUARYOL MZ. Introdução à epidemiologia. Ed Medsi, Rio de
Janeiro, 2006.
AGUIAR ZN. SUS. Sistema Único de Saúde. Ed Portinare, Rio de Janeiro, 2011.
GOLDMAN,L.ALSIELLO,D.Cecil Medicina. Ed Elsever, Rio de Janeiro, 2008.
GORDIS L. Epidemiologia. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2010.
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SEGUNDO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

ANATOMIA II

200 h

T

P

120

80

Ementa:
Sistema osteo-músculo-ligamentar da cabeça e pescoço. Inervação e vascularização
Aspectos gerais da organização neural. Sistema nervoso periférico. Sistema nervoso
central: medula, tronco-encefálico, formação reticular, diencéfalo, tálamo, epitálamo,
hipotálamo, núcleos da base, telencéfalo (o lobo frontal) e meninges. Sistema nervoso
autônomo, tegumento. Pares cranianos. Estrutura óssea da cabeça e face.
Objetivos:
Capacitar o aluno na descrição das estruturas macroscópicas do Sistema Nervoso.
Capacitar o aluno no conhecimento anatômico macroscópico topográfico do corpo humano
dentro dos aspectos de segmentos corporais.
Desenvolver técnicas de observação para as práticas na clínica médica e na cirurgia.
Desenvolver habilidades de anatomia palpatória e comparada a aspectos radiológicos.
Praticar o manuseio de estruturas anatômicas cadavéricas.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Anatomia compõe o quadro de disciplinas básicas do curso de Medicina. O
conhecimento da estrutura macroscópica do organismo, seus sistemas, estruturas e
funções, é de fundamental importância para a prática médica em sua quase totalidade,
como na prática da anamnese, no entendimento da fisiologia e fisiopatologia, nas práticas
cirúrgicas, dentre outros.
Bibliografia Básica:
DANGELO JG, FATTINI CA. Anatomia Humana Básica. Ed Atheneu, Rio de Janeiro,
2011.
GARDNER E, GRAY DJ, RAHILLY R. Anatomia: estudo regional do corpo humano.Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.
MOORE KL, DALLEY AF, AGUR AMR. Anatomia orientada para a Clínica. Ed
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2012.
Bibliografia Complementar:
GEROGE LL, CASTRO RRL. Histologia Comparada. São Paulo: Roca, 1998.
KIERSZENBAUM AL. Histologia e Biologia Celular. 2 Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
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SADLER TW. Embriologia Médica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010/2013.
SOBOTTA, Johannes; PAULSEN, F.; WASCHKE, J. Sobotta, volume 1: atlas de
anatomia humana: anatomia geral e sistemas muscular. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012. 406 p. ISBN 9788527719384.
TORTORA GJ, GRABOWSKI SR. Corpo Humano. Porto Alegre: Artmed, 2012/2017
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

EMBRIOLOGIA E GENÉTICA

100 h

T

P

80

20

Ementa:
Substância Genética. Citogenética. Padrões de Herança. Erros Metabólicos hereditários.
Herança dos Grupos Sanguíneos. Etiologia Genética das Neoplasias. Aconselhamento
Genético. Mutações e Resistência dos microrganismos à ação dos
antibióticos.
Imunogenética (Anticorpogênese). Genética do início da vida. Fecundação, implantação,
gastrulação, neurulação, dobramentos e fechamento do corpo do embrião, anexos fetais,
período fetal e malformações congênitas. Embriologia dos sistemas: digestivo, respiratório,
urinário, cardiovascular, cabeça e pescoço.
Objetivos:
Descrever a maneira pela qual a informação genética é codificada, processada e
transferida.
Descrever a variação na estrutura e na expressão do genoma.
Reconhecer as bases da variação e mecanismos de evolução.
Identificar as causas e tipos das doenças genéticas.
Compreender mapeamento genético.
Analisar os métodos de detecção da variação genética.
Identificar as patologias gênicas e cromossômicas mais frequentes.
Relacionar a influência da genética com o comportamento humano.
Entender o papel do profissional médico no aconselhamento genético.
Conhecer o processo de desenvolvimento embrionário e fetal e os eventuais problemas
decorrentes da má-formação de órgãos.
Analisar os tipos de transmissões de caracteres.
Habilidades e Competências:
Promoção de Investigação Diagnóstica
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Genética e Embriologia proporciona ao aluno a capacidade de entender a
transmissão de caracteres genéticos, seu papel na formação do organismo, os problemas
decorrentes de desvios e erros no padrão genético que levam à má-formação genética. Da
mesma forma, a embriologia investiga a formação intrauterina do ser humano, na sua
normalidade e nos desvios que podem levar à má-formação. São conhecimentos básicos
para o aconselhamento genético, para a disciplina de Obstetrícia, assim como para o
entendimento de diversos tipos de patologias.
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Bibliografia Básica:
BROWN TA. Genética. Um enfoque molecular. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2009.
NUSSBAUM RL, WILLARD HF. Genética Médica. Ed Elsevier, Rio de Janeiro, 2008.
SADLER TW. Langman, embriologia médica. 12. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.
Bibliografia Complementar:
BRANCO, Sanuel Murget. Evolução das espécies: o pensamento científico, religioso e
filosófico. São Paulo: Moderna, 2004.
GRIFFITHS, Anthony J. F. Introdução à genética. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2016. 756 p. ISBN 9788527714976.
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. (vid); TORCHIA, Mark G. Embriologia básica, 8.
ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
RIDLEY M. Evolução. Ed Artmed, Porto Alegre, 2006.
WESTMAN JA. Genética Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2006.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

FISIOLOGIA HUMANA I

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Fisiologia celular. Fisiologia da membrana, nervo e músculo. Fisiologia do coração.
Fisiologia da circulação. Fisiologia dos líquidos corporais e rins. Fisiologia das células
sanguíneas, imunidade e coagulação sanguínea. Fisiologia da respiração.
Objetivos:
Explicar a importância da fisiologia médica para o exercício das atividades privativas do
profissional médico.
Desenvolver a análise crítica dos parâmetros fisiológicos de maneira a compreender as
ações que levam à homeostase e aos distúrbios.
Construir um paralelo do funcionamento dos processos fisiológicos confrontando-os com o
patológico.
Detectar as alterações que levam ao distúrbios fisiológicos dos sistemas estudados.
Organizar linhas de raciocínio que levem à análise da sanidade do sistema funcional
estudado estabelecendo a base para o futuro aprendizado da clínica de sinais e sintomas.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Promoção de Investigação Diagnóstica
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
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Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Fisiologia compõe o quadro de disciplinas básicas do curso de Medicina. O
conhecimento do funcionamento do organismo, seus sistemas, estruturas e funções, é de
fundamental importância para a prática médica em sua quase totalidade, na diferenciação
entre o funcionamento normal do organismo, suas patologias e doenças e os mecanismos
de reação do organismo humano.
Bibliografia Básica:
AIRES, M. M. Fisiologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
GUYTON, A.C.; HALL, J. E. Guyton & Hall: Tratado de Fisiologia Médica. 10.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006/2011/2017
McARDLE WD, KATCC FI, KATCH VL. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e
desempenho humano. 7. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
Bibliografia Complementar:
KAPANDJI AI. Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica humana. Vol.
1. 6. Ed. São Paulo: Manole, 2011.
KAPANDJI AI. Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica humana. Vol.
3. 6. Ed. São Paulo: Manole, 2008.
KOEPPEN, Bruce M. BERNE, R. M.; LEVY, M. Berne & Levy:fisiologia. 6. Ed. Rio de
janeiro: Elsevier, 2009.
POWERS SK, HOWLEY T. Fisiologia do exercício: teoria e
condicionamento e ao desempenho. 6. Ed. São Paulo: Manole, 2009.
RHOADES, Rodney A; TANNER,
Janeiro :Guanabara Koogan ,2005.

George

A. Fisiologia

aplicação

médica.

ao

Rio

de

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL

40 h

T

P

00

40

Ementa:
Norma linguística. Língua oral e língua escrita. Produção textual: construção da frase;
construção do parágrafo; construção do texto. Descrição, narração e dissertação. Produção
de textos. Direitos Humanos. Liberdade de Expressão e o Direito Humano à Comunicação.
Objetivos:
Aplicar a variedade padrão escrita de forma efetiva, ampliando as suas possibilidades de
participação social como cidadão;
Distinguir a variedade culta da língua da variedade coloquial, usando-as adequadamente
em situações concretas de comunicação;
Desenvolver a organização sintático-semântica do texto em sua manifestação discursiva,
produzindo textos bem estruturados;
Estruturar as regras do discurso argumentativo, utilizando os recursos lógicos e retóricos
na sua produção;
Questionar os textos lidos, visando ampliar o domínio do discurso ativo nos contextos
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comunicativos, sobretudo nas instâncias públicas do uso da linguagem;
Aplicar os diferentes enfoques sobre os processos de leitura, considerando as estratégias
de interpretação;
Refletir sobre o funcionamento da língua por meio de textos, analisando as situações
concretas de interação comunicativa;
Aperfeiçoar o desempenho linguístico com o exercício tanto das práticas de leitura e de
interpretação de textos quanto da compreensão da funcionalidade dos elementos
linguísticos, produzindo textos orais e escritos;
Avaliar a importância da linguagem como garantia de nossa capacidade de comunicação,
compartilhando sentidos no dia a dia como agentes sociais;
Planejar, eficientemente, um texto, considerando a função da escrita, suas estratégias e,
por fim, os processos de produção de um texto escrito;
Utilizar, com eficácia, os mecanismos da coesão e coerência textual, analisando as
relações estabelecidas entre os elementos linguísticos que funcionam na superfície do
texto, garantidores de seu sentido.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Promoção de Investigação Diagnóstica
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribui com o Curso no sentido de fornecer as bases teóricas e práticas para
a efetivação da comunicação por via oral ou escrita, uma vez que o profissional de
Medicina necessitará adaptar sua linguagem para as mais variadas situações de uso em
seu meio profissional.
Bibliografia Básica:
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2009.
CÂMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. Petrópolis:
Vozes, 2003.
FIORIN, José Luís; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.
São Paulo: Ática, 2000..
Bibliografia Complementar:
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. VOLP – Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguesa. 5.ed. São Paulo: Editora Global, 2009.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a
nova ortografia da língua portuguesa. 48ed. São Paulo: Nacional, 2008. 693p.
CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6.
ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.
FIORIN, José Luís; SAVIOLLI, Francisco Platão. Lições de Texto: leitura e redação. 5.
ed. São Paulo: Ática, 2004.
ROCHA, Ruth. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 11. ed. São Paulo:
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Salamandra, 2014.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

METODOLOGIA CIENTÍFICA

40 h

T

P

40

00

Ementa:
Introdução. A evolução da ciência. Pesquisa científica e os seus diversos tipos. Etapas da
pesquisa. A definição do problema de pesquisa. A definição de hipóteses e de variáveis. A
construção do referencial teórico. Os diferentes instrumentos de coleta de dados, bem
como sua aplicação, análise e interpretação dos dados. A apresentação do relatório de
pesquisa.
Objetivos:
Promover o debate teórico-metodológico sobre a natureza, método e processo de
construção do conhecimento;
Desenvolver e aprimorar o espírito investigativo e científico, voltando-o para reflexões
críticas de natureza humana, social, ambiental, e organizacional;
Elaborar trabalhos utilizando-se de instrumentos facilitadores e das normas de
padronização;
Reconhecer a pesquisa como um método imprescindível para a produção do
conhecimento sobre os processos sociais e como base fundamental do processo de
formação profissional.
Respeitar a integridade dos participantes da pesquisa.
Habilidades e Competências:
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Metodologia Científica é a ferramenta fundamental na iniciação científica e
no desenvolvimento de produções científicas pelos alunos que ingressam na Faculdade e
ao longo do curso são estimulados a desenvolver trabalhos científicos como parte dos
requisitos de avaliação. Porém, objetiva-se bem mais que levar o aluno a elaborar projetos,
a desenvolver trabalho de conclusão de curso ou um artigo científico ela deve levar o aluno
a comunicar-se de forma correta, inteligível, demonstrando um pensamento estruturado,
plausível e convincente.
Bibliografia Básica:
FONSECA, Regina Célia Veiga da.
Iesde, 2008.

Metodologia do trabalho científico. São Paulo:

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas,
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2012.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. Metodologia científica. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2011.
Bibliografia Complementar:
ANDERY, M.A. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 8ª Ed. Rio de
Janeiro: Espaço e Tempo, 2012.
BERTUCCI, J. L. O. Metodologia básica para elaboração de trabalhos de conclusão de
cursos. São Paulo: Atlas, 2009.
DEMO P. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3. Ed Atlas, São Paulo, 2012..
FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
MACIEL, M. I. A pesquisa-ação e Habermas: um novo paradigma. Belo Horizonte: UNA,
1999.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

MEDICINA COMUNITÁRIA E FAMILIAR

80 h

T

P

50

30

Ementa:
Família e Território da família. Organização da sociedade no campo da saúde. Campos de
práticas da saúde. Saúde e doença no âmbito da sociedade. Humanização do processo de
atenção a saúde.
Objetivos:
Adquirir e aprimorar habilidades e competências como médico generalista no exercício de
suas atividades na estratégia saúde da família.
Identificar os principais motivadores do processo saúde-doença e meios de prevenção,
tratamento, ação curativa e reabilitação.
Entender todo o sistema organizacional de uma unidade básica de saúde e ação da equipe
de saúde.
Identificar as atividades de cada membro da equipe para alcance de resultados.
Reconhecer os valores gerados para sociedade dos indicadores de saúde
Avaliar o papel do médico e sua inter-relação em uma equipe multiprofissional.
Analisar os nós críticos do sistema de saúde e as oportunidades de planejamento em
saúde .
Atender o indivíduo em seu processo de adoecimento e classificar as principais patologias
na atenção primária de caráter infeccioso e mesmo as não transmissíveis, em especial, as
patologias crônicas e a relação com a transição demográfica-epidemiológica-nutricional.
Abordar e acolher as necessidades da criança, adolescente, adulto, gestante e idoso
definidos nos cadernos de saúde do Ministério da Saúde do Brasil.
Identificar oportunidades de promoção da saúde, a partir de prevalências de patologias e
após levantamentos estratégicos locais como a estimativa rápida de levantamento de
dados para organização do cuidado na Estratégia Saúde da Família para melhorar serviços
de saúde.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

77

Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Medicina Comunitária e Familiar tem como objetivo inserir o aluno nos
aspectos que envolvem a prática de saúde no âmbito da comunidade e da família,
especialmente dentro das políticas de saúde governamentais.
Bibliografia Básica:
GUSSO, G; LOPES, J. M. C. Tratado de medicina de família e comunidade. Volume I.
Porto Alegre: Artmed, 2012.
GUSSO, G: LOPES, J. M. Tratado de medicina de família e comunidade. Volume II.
Porto Alegre: Artmed, 2012.
DUNCAN BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em
evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.
Bibliografia Complementar:
AGUIAR, Zenaide Neto (Org.). SUS: sistema único de saúde: antecedentes, percurso,
perspectivas e desafios. São Paulo: Martinari, 2011.
ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO ML. Epidemiologia & Saúde: fundamentos, métodos,
aplicações.de. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2012.
BENSEÑOR, Isabela M; TIBÉRIO, I F C. Medicina em Ambulatório: diagnóstico e
tratamento.São Paulo: Sarvier, 2005.
GORDIS, Leon. Epidemiologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 372 p. ISBN
9788537202760.
PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1995.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PRÁTICAS EM GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

40 h

T

P

40

00

Ementa:
Determinantes da elaboração de políticas ambientais e sua articulação com as tendências,
diretrizes e normativas internacionais. Modelos de gestão ambiental nas em consonância
com a legislação pertinente. Aspectos éticos e de responsabilidade social. Determinantes
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do meio ambiente para a saúde. Saneamento. Qualidade da água e potabilidade.
Tratamento de rejeitos.
Objetivos:
Entender como o meio ambiente e suas condicionantes influenciam na saúde da
população.
Avaliar os riscos de contaminantes à saúde de quem entra em contato com tais
substâncias.
Avaliar os processos de danos à saúde causados por desastres ambientais, pela
contaminação de alimentos, do ar e da água.
Conhecer os processos de descontaminação do ambiente.
Habilidades e Competências:
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Práticas em Gestão e Educação Ambiental tem como objetivo capacitar o
aluno na avaliação de riscos ambientais, suas consequências para o meio ambiente, e dos
processos capazes de minimizar tais riscos. É de importância também para a compreensão
de doenças que tenham o ambiente como determinante, como na microbiologia,
parasitologia, patologia e outros ramos da atuação médica.
Bibliografia Básica:
DIAS GF. Educação Ambiental. Ed Guia, São Paulo, 2004.
GUSMÃO A. Educação Ambiental. Reflexos e Práticas Contemporâneas. Ed Vozes,
Petrópolis, 2008.
PHILIPPI-JUNIOR A.Educação Ambiental e sustentabilidade. Ed Manole, Barueri, 2014.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE ROB, TACHIZAWA T, CARVALHO AB. Gestão Ambiental. Ed Makron Books,
São Paulo, 2004.
BARBOSA-FILHO AN. Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. Ed Atlas, São Paulo,
2011.
DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de educação ambiental: práticas
inovadoras de educação ambiental. 2. Ed. Gaia, 2006.
HARRINGTON HJ, KNIGHT A. A Implementação da ISO 14000. Ed Atlas, São Paulo,
2001.
LOUREIRO CFB, SANTOS EP, NOAL FO, CARVALHO ICN, SPAZIONNE ML. Sociedade
e Meio Ambiente. Ed Cortez, São Paulo, 2010.
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CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

IMUNOLOGIA

60 h

T

P

40

20

Ementa:
Sistema imune, imunidade inata e adaptativa, células tecidos e órgãos linfóides, moléculas
que reconhecem antígenos, processamento e apresentação de antígenos, ativação e
regulação das respostas imunes, mecanismos protetores e imunopatologia das doenças
infecciosas, auto-imunes e reações alérgicas. Limiar de reatividade e indices avaliadores de
testes. Autoimunidade. Imunodeficiência. Metodologia para estudo da imunocompetência.
Imunologia dos Transplantes.
Objetivos:
Identificar os componentes de defesa inata e específica do organismo.
Determinar os mecanismos inerentes à imunidade inata e específica do sistema de defesa.
Compreender a ontogenia do sistema imune.
Reconhecer oprocesso interativo entre os vários mecanismos de defesa: inato, respostas
imunes humorais e celulares.
Reconhecer os processos imunopatológicos e suas implicações na homeostasia do
organismo; visualizar direta e indiretamente a interação antígeno-anticorpo, através das
reações de aglutinação direta e indireta, conhecendo suas aplicações práticas.
Estabelecer relações entre a Imunologia, Histologia, Fisiologia e a Patologia.
Aplicar os conhecimentos adquiridos para o diagnóstico das doenças infecciosas e
autoimunes utilizando métodos imunológicos.
Avaliar as situações de imunocompetência, de imunodeficiência e de imunologia dos
transplantes.
Interpretar testes imunológicos, aliado aos demais exames laboratoriais, enfocando ao
mesmo tempo a importância do controle de qualidade dos procedimentos.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Promoção de Investigação Diagnóstica
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Imunologia investiga a ação do sistema imune, as peculiaridades e
desdobramentos do seu mecanismo de reação às infecções, revelando-se fundamental na
prática clínica do futuro médico quanto à reposta do organismo a agressões externas, na
ação terapêutica em casos de imunodeficiência e no acompanhamento clínico posterior ao
transplante de órgãos.
Bibliografia Básica:
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ABBAS A. K., LICHTMAN AH, PILLAI S. Imunologia Celular e Molecular. 7. Ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011/2015.
COICO R, SUNSHINE G. Imunologia. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
DELVES PJ, MARTIN SJ, BURTON DR, ROITT IM. Roitt, fundamentos de Imunologia.
12. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
Bibliografia Complementar:
DOAN T, MELVOLD R, WOLTENBAUGH C. Imunologia Médica. Ed Guanabara Koogan,
2006.
FORTE WCN. Imunologia do Básico ao Aplicado. Ed Artmed, Porto Alegre, 2007.
LEVINSON W. Microbiologia e Imunologia. Ed Artmed, Porto Alegre, 2010.
MURPHY K. Imunobiologia de Janeway. Ed Artmed, Porto Alegre, 2014.
ROITT I, ROBSON A. Imunologia Básica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2015.
TERCEIRO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

FISIOLOGIA HUMANA II

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Fisiologia do sistema nervoso. Fisiologia sensorial e órgãos especiais dos sentidos.
Fisiologia gastrointestinal. Fisiologia Endócrina e da reprodução. Metabolismo e
termorregulação. Fisiologia do esporte.
Objetivos:
Perceber as regulações e funções normais do organismo humano.
Compreender os mecanismos de funcionamento do sistema digestivo, das funções
metabólicoenergéticas, da termorregulação, a fisiologia endócrina e a neurofisiologia, que
servirão de base para o conhecimento de patologias.
Desenvolver a capacidade de aplicar as informações teóricas de modo a observar os
mecanismos envolvidos nos processos fisiológicos
Relacionar os mecanismos fisiológicos com os fatores interligados.
Relacionar quais as causas e consequências dos mecanismos que permitem ao organismo
manter a normalidade das funções.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Promoção de Investigação Diagnóstica
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
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A disciplina de Fisiologia compõe o quadro de disciplinas básicas do curso de Medicina. O
conhecimento do funcionamento do organismo, seus sistemas, estruturas e funções, é de
fundamental importância para a prática médica em sua quase totalidade, na diferenciação
entre o funcionamento normal do organismo, suas patologias e doenças e os mecanismos
de reação do organismo humano.
Bibliografia Básica:
AIRES, M. M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
GUYTON AC. Guyton & HalI, Tratado de Fisiologia. 12. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2006/2011/2017.
MCARDLE WD, KATCC FI, KATCH VL. Fisiologia do exercício. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
Bibliografia Complementar:
KOEPPEN, Bruce M. BERNE, R. M.; LEVY, M. Berne & Levy: Fisiologia. 6. Ed. Rio de
janeiro: Elsevier, 2009.
KAPANJI, A. I. Fisiologia articular, volume 1: esquemas comentados de mecânica
humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 351 p.
KAPANJI, A. I. Fisiologia articular, volume 3: esquemas comentados de mecânica
humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 323 p.
POWERS, S.K.; HOWLEY, T. Fisiologia do exercício. 6.ed. São Paulo: Ed Manole, 2009.
RHOADES, Rodney A; TANNER,
Janeiro :Guanabara Koogan ,2005.

George

A. Fisiologia

médica.

Rio

de

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PARASITOLOGIA MÉDICA

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Introdução a Parasitologia humana, Protozoologia, Helmintologia, Artropodologia, Técnicas
para diagnóstico de parasitoses humanas, Noceozoologia, Micologia.
Objetivos:
Identificar mecanismos de ação parasitária e de outras manifestações ecológicasque
afetam os seres vivos em geral.
Compreender as doenças parasitárias.
Realizar diagnóstico de parasitoses, identificando seus agentes e os principais vetores
transmissores de doenças parasitárias.
Analisar, compreender e descrever os ciclos evolutivos e os mecanismos de transmissão
das principais parasitoses humanas.
Definir os métodos usualmente empregados no laboratório para o diagnóstico
parasitológico das principais parasitoses endêmicas.
Definir medidas profiláticas aplicáveis ao controle e/ou erradicação de endo e ectoparasitos
no contexto político social do país.
Habilidades e Competências:
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Realização da História Clínica
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Parasitologia médica tem como objetivo diagnosticar e tratar as doenças
causadas por protozoários, helmintos e artrópodes de interesse médico, identificar a
relação parasito-hospedeiro a fim de quebrar o ciclo da cadeia epidemiológica e definir
medidas de profilaxia com a finalidade de controlar ou erradicar esse tipo de doença.
Bibliografia Básica:
NEVES DP Parasitologia Básica. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2010.
NEVES DP, MELO AL, LINARDI PM, VITOR RWA. Parasitologia Humana. Ed Atheneu,
Rio de Janeiro, 2010.
ROCHA, Manoel O. da Costa; PEDROSO, Ênio R. Pietra. Fundamentos em infectologia.
Rubio, 2009.
Bibliografia Complementar:
BROOKS, F. G; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica de Jawetz.25/26. Ed. Rio de
Janeiro: Mc GraHill, 2012/2014. .
CIMERMAN, Benjamin. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2. Ed. São
Paulo: Atheneu, 2010.
FOCACCIA, Roberto; VERONESI, Ricardo. Tratado de infectologia. 4. Ed. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2009.
LINDOSO JAL, EIRA M, COSSEB J, SILVA ACCN. Infectologia Ambulatorial –
Diagnóstico e Tratamento. Ed Sarvier, São Paulo, 2008.
ZAITZ Clarisse. Compêndio de micologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

NEUROANATOMIA

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Introdução a neuroanatomia e raciocínio clínico (Via motora, Via sensitiva, Medula
espinhal). Estruturas e funções do Encéfalo (tronco encefálico , cerebelo , diencéfalo).
Neuroanatomia vascular e Base do Crânio. Meninges e líquor. Neuroanatomia Funcional
(Anatomia e funções do Córtex Cerebral , estruturas e funções Subcorticais).
Neuroanatomia Funcional Integrada (Sistema Reticular Ativador Ascendente, Memória
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Sistema Límbico).
Objetivos:
Reconhecer as principais estruturas neuroanatômicas.
Explicar os principais sinais e sintomas em neurologia com base em conhecimentos
anatômicos
Analisar exames de imagem com fundamentos neuroanatômicos
Discutir casos clínicos e elaborar raciocínio clínico
Identificar estruturas anatômicas do Sistema Nervoso Central e sua aplicação na
interpretação de exames de imagem e no desenvolvimento do raciocínio fisiológico e
semiológico.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Promoção de Investigação Diagnóstica
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Neuroanatomia busca identificar as principais estruturas neuroanatômicas,
suas funções e interações. Para a formação do profissional médico, destaca-se a análise
de imagens, a interpretação dos desvios de normalidade, assim como a base para
diagnósticos de cunho neurológico.
Bibliografia Básica:
HENRIQUES G . Manual de Neuroanatomia Clínica . Ed COOPMED, Belo Horizonte,
2014
MACHADO A. Neuroanatomia Funcional . 3ª edição. Ed Atheneu, Belo Horizonte , 2014.
SOBOTTA, Jhannes; PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta, volume 3: Atlas de
anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012. 376 p. .
Bibliografia Complementar:
DANGELO JG, FATTINI CA. Anatomia Humana Básica. Ed Atheneu, Rio de Janeiro,
2011.
GARDNER, Ernest Dean. Anatomia: estudo regional do corpo humano. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1988. 815 p. ISBN 978852771751
MOORE KL, DALLEY AF, AGUR AMR. Anatomia orientada para a Clínica. 7. Ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
GUYTON AC. Guyton & HalI, Tratado de Fisiologia. 12. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2006/2011/2017.
TORTORA GJ, GRABOWSKI SR. Corpo Humano. 8. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
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CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

MICROBIOLOGIA

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Organização estrutural e funcional, genética e taxonomia microbianas. Bactérias, fungos e
vírus de interesse médico: relação microrganismo-hospedeiro, fundamentos do diagnóstico
etiológico, epidemiologia, profilaxia e controle de doenças infecciosas. Métodos de
evidenciação, isolamento e identificação de microrganismos.
Objetivos:
Identificar as principais características dos microrganismos que permitam sua classificação
e entendimento de agências de infecções humanas;
Avaliar a participação dos diferentes componentes da virulência microbiana na etiologia
das infecções bacterianas, fúngicas e viróticas;
Diagnosticar as principais doenças infecciosas, analisando os mecanismos de
patogenicidade dos agentes etiológicos mais incidentes na prática clínica regional.
Dominar as tecnologias para seleção de sistemas de diagnóstico laboratorial e tratamento
das principais infecções microbianas, selecionando os principais microorganismos
patogênicos ao ser humano (da atualidade).
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Microbiologia investiga as infecções de origem microbiana, tendo como
objetivo o diagnóstico e tratamento das doenças microbianas, de fundamental importância
na prática médica.
Bibliografia Básica:
BROOKS, F. G; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica de Jawetz. 26. Ed. Rio de
Janeiro: Mc GraHill, 2014.
PELCZAR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KREIG, N. R. Microbiologia: conceitos e aplicações.
Vol. 1. 2. Ed. São Paulo: Pearson, 1997.
TORTORA, G. Microbiologia. 8/10. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2005/2012
Bibliografia Complementar:
BROCK, T. D.; MADIGAN, M. Microbiologia de Brock. 10/12. Ed. São Paulo: Pearson,
2004/2010.
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KONEMAN, E. W. Koneman, Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 6. Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2010.
SANTOS, Norma Suely O.; ROMANOS, M. T. V. Introdução à virologia humana. 2. Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
STROHL WA, ROUSE H, FISHER BD. Microbiologia Ilustrada. EdArtmed, Porto Alegre,
2004.
TRABULSI LR, ALTERTHUM F. Microbiologia. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2008/2015.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PATOLOGIA GERAL

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Introdução à Patologia. Etiologia geral das lesões e doenças. Lesões celulares reversíveis e
irreversíveis, calcificações patológicas, pigmentações patológicas, distúrbios circulatórios,
processos inflamatórios, doenças granulomatosas, distúrbios do crescimento e da
diferenciação celular e neoplasias.
Objetivos:
Identificar mecanismos patológicos em oposição à fisiologia normal.
Desenvolver raciocínio investigativo, base para o diagnóstico, prognóstico e possível
tratamento das diversas patologias.
Desenvolver raciocínio investigativo, base para o diagnóstico, prognóstico e possível
tratamento das diversas patologias.
Capacitar os alunos a solicitar exames anatomopatológicos e citopatológicos de diversas
patologias.
Habilitar os alunos a interpretar resultados dos exames solicitados de modo a estabelecer
correlação etiopatogênica e anatomoclínica, capacitando-os a definir medidas
propedêuticas e terapêuticas adequadas.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
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Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Patologia I objetiva o diagnóstico, prognóstico e possível tratamento das
diversas patologias.
Bibliografia Básica:
BRASILEIRO FB. Bogliolo Patologia. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2012.
FRANCO M, MONTENEGRO MR, BRITO T, BACCHI CE, ALMEIDA PC. Patologia:
Processos Gerais. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2010.
RUBIN E, GORSTEIN F, RUBIN R, SCHWARTING D, STRAYER D. Patologia. Ed
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
Bibliografia Complementar:
COURA, JÚNIOR. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Vol. 1. Rio de
Janeiro: Gunabara Koogan, 2013.
COURA, JÚNIOR. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Vol. 2. Rio de
Janeiro: Gunabara Koogan, 2013.
FOCACCIA, Roberto; VERONESI, Ricardo. Tratado de infectologia. 4. Ed. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2009. Vol. 1
FOCACCIA, Roberto; VERONESI, Ricardo. Tratado de infectologia. 4. Ed. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2009.Vol. 2
ROBBINS, Stanley L. Robbins & Cotran: Patologia, bases patológicas das doenças. 8.
Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INGLÊS INSTRUMENTAL

40 h

T

P

40

00

Ementa:
Estudo dos elementos linguísticos constitutivos da estrutura básica da Língua inglesa, a
partir da leitura de textos roteiros, cujos temas referem-se à Medicina em âmbito geral, com
ênfase nos mecanismos de estruturação textual, no vocabulário técnico e nas expressões
idiomáticas. Uso de dicionário. Gramática básica. Vocabulário médico básico: doenças,
profissões, medicamentos. Análise de textos médicos. Anamnese em textos médicos em
inglês. Interpretação e tradução de textos básicos em inglês para médico.
Objetivos:
Aplicar a língua inglesa em contextos de utilidade prática, reconhecendo as regras
específicas de estruturação de texto nessa língua;
Distinguir construções sintáticas do inglês, comparando com outras línguas;
Desenvolver a organização sintático-semântica de textos mínimos em inglês, produzindo
trechos textos bem estruturados;
Estruturar as regras gramaticais do inglês, utilizando os recursos lógicos e retóricos na sua
produção;
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Questionar os textos lidos, visando ampliar o domínio do discurso ativo nos contextos
comunicativos em inglês, sobretudo nas instâncias públicas do uso da linguagem;
Aplicar os diferentes enfoques sobre os processos de leitura, considerando as estratégias
de interpretação;
Refletir sobre o funcionamento da língua inglesa por meio de textos, analisando as
situações concretas de interação comunicativa;
Aperfeiçoar o desempenho linguístico com o exercício tanto das práticas de leitura e de
interpretação de textos quanto da compreensão da funcionalidade dos elementos
linguísticos, produzindo textos orais e escritos;
Avaliar a importância da língua inglesa como garantia de nossa capacidade de interação,
compartilhando sentidos no dia a dia como agentes sociais;
Planejar, eficientemente, um texto, considerando a função da escrita, suas estratégias e,
por fim, os processos de produção de um texto escrito;
Utilizar, com eficácia, os mecanismos da coesão e coerência textual no inglês, analisando
as relações estabelecidas entre os elementos linguísticos que funcionam na superfície do
texto, garantidores de seu sentido.
Habilidades e Competências:
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Compreender e dominar a língua inglesa e as expressões médicas mais comuns, para
manter-se atualizado, bem como para interagir com outras equipes de profissionais da
saúde em outras partes do mundo e divulgar as conquistas científicas alcançadas no Brasil.
Bibliografia Básica:
SANTOS, M. A. Inglês em medicina: manual prático. São Paulo: Manole, 2001..
WERNECK, Alexandre. Glossário de termos médicos: Inglês-Português. Barueri-SP:
Disal, 2007.
PERROTTI-GARCIA, Ana Júlia. Curso de Inglês médico. Rio de Janeiro: Contexto
médico, 2014.
Bibliografia Complementar:
PIMENTA SO. Business English. Rio de Janeiro: CCAA, 1999.
PIMENTA, S.; OLIVEIRA, N. A. O domínio da leitura em Inglês: a reconstrução crítica
de textos. Belo Horizonte: Lê, 1992.
STEIBERG MT. Telephone English.Ed Ale Membership, England, 1999.
TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 9. Ed.
São Paulo: Saraiva, 2007.
TORRES N. Michaelis: dicionário prático inglês, inglês-português, português-inglês.
2. Ed. São Paulo: Melhoramentos, 2009.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

EPIDEMIOLOGIA

60 h

T

P

40

20
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Ementa:
O processo de adoecimento. Transição Epidemiológica. Os modelos explicativos do
adoecimento. História natural das doenças e seus níveis de prevenção. O modelo
epidemiológico das doenças transmissíveis e não transmissíveis. O diagnóstico do
adoecimento. Indicadores de saúde. Estudos transversais. Aplicação dos conhecimentos na
prática comunitária.
Objetivos:
Analisar métodos de investigação epidemiológica.
Analisar a etiologia/causalidade.
Realizar exames diagnósticos e eficácia de terapêuticas.
Pesquisar princípios básicos de vigilância epidemiológica e principais indicadores.
Avaliar protocolo de pesquisa em saúde.
Efetuar teste de hipóteses e amostragem.
Manejar dados.
Validar testes diagnósticos.
Utilizar dados secundários em saúde.
Analisar dados de estudos epidemiológicos.
Aplicar medidas de intervenção em saúde com base na análise epidemiológica.
Habilidades e Competências:
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde.
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Epidemiologia Geral dá subsídios aos futuros médicos para a análise de
dados de estudos epidemiológicos, para a avaliação da eficácia de diagnósticos e práticas
terapêuticas, assim como para a avaliação de testes diagnósticos, fundamentais para a
aplicação e correção de práticas de intervenção em saúde com base em dados
epidemiológicos. Contribui ainda para uma melhor compreensão dos dados
epidemiológicos vistos sob outro prisma na disciplina de epidemiologia clínica.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO, M. L. Epidemiologia & saúde. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
MEDRONHO RA. Epidemiologia. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2009.
PEREIRA MG. Epidemiologia. Teoria e Prática.Ed Guanabara Koogan, Rio de janeiro,
2012.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA FILHO N, ROUQUAYROL MZ. Introdução à Epidemiologia Ed Medsi, Rio de
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Janeiro, 2006.
BENSEÑOR IM, LOTUFO PA. Epidemiologia: Abordagem Prática.Ed Savier, Rio de
Janeiro, 2011.
FLETCHER RM e FLETCHER S. Epidemiologia clínica elementos essenciais. Ed
Artmed, Porto Alegre, 2006.
GORDIS L. Epidemiologia. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2010.
NETO AGUIAR, Zenaide (Org.). SUS: sistema único de saúde: antecedentes, percurso,
perspectivas e desafios. São Paulo: Martinari, 2011.
QUARTO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

MÉTODO CLÍNICO

80 h

T

P

80

00

Ementa:
Integração das disciplinas básicas e clínicas/Desenvolvimento do raciocínio
clínico/Relacionamento médico-paciente/Compreensão dos métodos clínicos e
diagnósticos/Elaboração de anamnese/Exame físico geral/Avaliação e discussão de casos
clínicos.
Objetivos:
Desenvolver o raciocínio clínico
Entender a relação ética médico- paciente
Compreender fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados ao desenvolvimento de
patologias
Treinar para a realização anamnese completa
Compreender e treinar a realização do exame físico geral
Associar os dados relevantes registrados na anamnese e no exame físico para elaboração
da hipótese diagnóstica.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina Métodos Clínicos visa preparar o estudante de medicina para o contato inicial
com o paciente, salientando uma relação pautada na ética e no objetivo da eficiência
clínica. E estimular o pensamento clínico, possibilitando a identificação de fatores
associados ao desenvolvimento de patologias através da realização eficaz da anamnese e
exame físico.
Bibliografia Básica:
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GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2009/2014
PORTO C. Porto & Porto: Semiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2009
PORTO, Celmo Celeno. Exame Clínico: Porto & Porto.. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013/2017.
Bibliografia Complementar:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison. 19. Ed. Vol. 2. Porto
Alegre: Artmed, 2017
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison.19. Ed. Vol. 1. Porto
Alegre: Artmed, 2017
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, Medicina. Vol. 2. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2014.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. Vol. 1. 3. Ed. São Paulo: Roca, 2016
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. Vol. 2. 3. Ed. São Paulo: Roca, 2016
CH Semanal
Nome da Disciplina
BIOÉTICA

CH Total
80 h

T

P

80

00

Ementa:
História da bioética. Fundamentos da bioética. O código de ética médica. Discussão do
código de ética médica. Bioética do início da vida. Bioética do fim da vida. Ética e direito.
Ética na decisão clínica. Bioética clínica. Ética nas relações profissionais. Ética na relação
médico-paciente. Ética e saúde pública. Bioética no cotidiano. Bioética e violência social.
Bioética na experimentação em seres humanos, na interferência genética do humano, e
manuseio de órgãos. Bioética e meio ambiente.
Objetivos:
Analisar os princípios filosóficos que fundamentam as questões éticas e bioéticas
Avaliar as questões éticas e bioéticas e sua inserção no contexto da prática de saúde.
Reconhecer os conceitos de ética e moral.
Avaliar a contribuição deste campo de conhecimento para a formação moral e ética dos
profissionais de medicina.
Analisar a legislação brasileira que subsidia a pesquisa com seres humanos.
Incorporar os princípios do código de ética médica e exigir sua aplicação ao manipular
dados, informações e prontuários.
Atuar de acordo com as normas de ética médica e bioética.
Agir de forma ética nas relações profissionais.
Agir de modo ético na relação médico-paciente.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
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Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Bioética visa formar profissionais com dicernimento e formação ética, e a
aplicação desses valores na convivência médico-paciente, entre colegas em e na prática de
investigação médica.
Bibliografia Básica:
BEAUCHAMP TL. Princípios de Ética Biomédica. Ed Loyola, Rio de Janeiro, 2002.
DINIZ, D.G. O que é Bioética. Brasilia: Brasiliense, 2002/2012..
GOMES, Benjamim. Ética e medicina: de hipócrates à criação dos primeiros hospitais.
Rio de Janeiro: Revinter, 2012.
Bibliografia Complementar:
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Medica: Resolução CFM n.
1931/09. Brasília, 2010.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Código de
Ética Médica e legislação dos conselhos de medicina. 5 Ed. Rio de Janeiro, 2010.
FORTES PAC. Ética e Saúde: Questões Éticas, Deontológicas e Legais: Autonomia. Ed
EPU, São Paulo, 1998.
FRANCA O. Comentários ao Código de Ética Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2010.
VIZEU G. Pensamento estratégico: origem, princípios e perspectivas.Ed Atlas, São
Paulo, 2010.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

FARMACOLOGIA I

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Introdução à Farmacologia. Noções de Farmacocinética e Farmacodinâmica. Vias de
administração de drogas. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas.
Mecanismos gerais de ação de drogas. Relação dose e efeito. Receptores farmacológicos.
Fatores que modificam os efeitos das drogas. Métodos e Medidas em Farmacologia.
Farmacocinética
clínica.
Cronofarmacologia.
Farmacologia
das
infecções:
antimicrobianos,mecanismos e terapêutica. Antibacterianos. Antifúngicos. Antivirais.
Antiparasitários. Antineoplásicos. Farmacologia clínica da dor: princípios no tratamento da
dor e anestésicos gerais e locais. Relaxantes musculares de ação central. Farmacologia da
resposta inflamatória. Antiinflamatórios esteroidais e não- esteroidais. Farmacologia clínica
da alergia: histamina e anti-histamínicos. Imunofarmacologia. Farmacogenética e
Farmacogenômica.
Objetivos:
Reconhecer os aspectos Farmacocinéticos e Farmacodinâmicos, apresentando a atuação
dos fármacos que atuam nos diversos sistemas, através de receptores associados,
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destacando suas principais interações medicamentosas, reações adversas e tóxicas.
Listar os fatores que determinam os mecanismos de ação de drogas e suas vias cinéticas,
destacando as vias de administração do fármaco.
Explicar a ação dos fármacos através de seus receptores específicos e inespecíficos,
demonstrando as modalidades de fármacos de acordo com os sistemas orgânicos.
Identificar as drogas que atuam em diversos sistemas orgânicos,destacando suas
principais interações medicamentosas, reações adversas e tóxicas.
Reconhecer osfundamentos da farmacologia empregados nas áreas, básica e clínica,
fornecendo os conhecimentos necessários para atuar de forma Inter profissional em ações
de saúde.
Analisar a utilização clínica dos fármacos que atuam sobre os sistemas orgânicos,
discriminando seus mecanismos de ação, com ênfase nos aspectos moleculares bem como
sua farmacocinética (absorção, distribuição, biotransformação e eliminação).
Avaliar os diversos sistemas terapêuticos empregados nos segmentos da saúde, baseados
nos fatores que envolvem o diagnóstico, a terapêutica e os cuidados ao paciente, baseados
em abordagens éticas e farmacológicas.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Farmacologia trata do uso de medicamentos e suas diversas nuances, como
absorção, administração, prescrição, efeitos esperados e efeitos adversos, dentre outros. O
entendimento da farmacodinâmica e farmacocinética é de vital importância para os futuros
médicos, uma vez que o entendimento dos mecanismos de ação dos medicamentos é
fundamental no tratamento das mais diversas patologias. Esta ação está inserida no olhar
para o processo da 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.
Bibliografia Básica:
FUCHS FD, WANNMACHER L. Farmacologia Clínica. Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2012.
GOODMAN, L. S. As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 12 Ed.
São Paulo: McGraw-Hill, 2012.
RANG HP, DALE MM, RITTER JM, FLOWER RJ. Farmacologia. Ed Elsevier, Rio de
Janeiro, 2011.
Bibliografia Complementar:
BRUNTON L, PARKER K, BLUMENTHAL D, BUXTON L, BRUNTON L. Goodman &
Gilman: Manual de Farmacologia e Terapêutica. Ed McGraw-Hill, São Paulo, 2010.
GRAHAME-SMITH, David. Tratado de Farmacologia Clínica e farmacoterapia. 3. Ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
KATZUNG BG. Farmacologia Básica e Clínica. Ed Artmed, Porto Alegre, 2010.
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SCHELLACK, G. Farmacologia: um Abordagem Didática. Ed Fundamento, São Paulo,
2005.
SILVA Penildon. Farmacologia. 8. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PATOLOGIA MÉDICA

100 h

T

P

80

20

Ementa:
Patologia gastroenterológica: doenças do esôfago, doenças do estômago, doenças
intestinais inflamatórias, neoplasias intestinais, neoplasias do pâncreas e vias biliares,
pancreatites, doenças biliares, hepatopatias, neoplasias hepáticas, parasitoses hepática e
intestinal. Patologia do sistema respiratório: asma, DPOC, hipertensão pulmonar,
tromboembolismo pulmonar, pneumonias, tuberculose, neoplasias pulmonares, doenças
intersticiais pulmonares. Neuropatologia: acidentes vasculares cerebrais, hipertensão
intracraniana, neoplasias do SNC, alterações gerais do SNC. Patologia ginecológica:
doenças benignas e malignas da mama, e do útero, patologia ovariana e tubária. Patologia
hematológica: anemias, leucocitoses, linfadenopatias, leucemias, linfomas. Patologia do
sistema endócrino: diabetes, doenças da tireoide, doenças da adrenal, doenças
hipofisárias.
Objetivos:
Descrever os processos de saúde/doença, fatores de risco e preventivos, tratamento e
prognóstico, no que diz respeito às diferentes patologias dos diversos órgãos e sistemas do
corpo humano.
Identificar mecanismos patológicos em oposição à fisiologia normal.
Descrever a patologia dos sistemas circulatório, respiratório, digestivo e glândulas anexas.
Descrever a patologia dos sistemas nervoso, urinário e genital.
Executar exames parasitológicos de fezes, urina, hemograma e bacterioscopia usuais.
Desenvolver raciocínio investigativo, base para o diagnóstico, prognóstico e possível
tratamento das diversas patologias.
Solicitar exames anatomopatológicos e citopatológicos de diversas patologias.
Interpretar resultados dos exames solicitados de modo a estabelecer correlação
etiopatogênica e anatomoclínica.
Definir medidas propedêuticas e terapêuticas adequadas.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Promoção de Investigação Diagnóstica
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
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A disciplina de Patologia I objetiva o diagnóstico, prognóstico e possível tratamento das
diversas patologias, de fundamental importância para a prática clínica do futuro médico.
Bibliografia Básica:
BRASILEIRO FB. Bogliolo Patologia. 8. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012/2016.
FRANCO M, MONTENEGRO MR, BRITO T, BACCHI CE, ALMEIDA PC. Patologia:
Processos Gerais. 6. Ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015.
RUBIN E, GORSTEIN F, RUBIN R, SCHWARTING D, STRAYER D. Rubin, patologia:
bases clinicopatológicas da medicina. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
Bibliografia Complementar:
COURA JR. Síntese das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Ed Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro, 2008.
FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações
clínicas. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogam, 2014.
FAUSTO N, KUMAR V, ABBAS AK. Robbins & Cotran: Patologia – Bases Patológicas
das Doenças. Ed Savier, Rio de Janeiro, 2010.
FOCACCIA, Roberto; VERONESI R. Tratado de Infectologia.Vol. 1 4. Ed., Rio de Janeiro:
Atheneu,2009.
FOCACCIA, Roberto; VERONESI, R. Tratado de Infectologia. Vol. 2 4. Ed., Rio de Janeiro:
Atheneu, 2009
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PSICOLOGIA MÉDICA

60 h

T

P

40

20

Ementa:
Revisão Histórica da Ciência Psicológica. Introdução a Psicologia médica em seus
aspectos epistemológicos. A construção do sujeito: dinâmica e desenvolvimento da
personalidade. Aparelho psíquico: ansiedade e as emoções básicas, agressividade e suas
manifestações. O conflito psicológico da médico. Os mecanismos psicológicos de
adaptação e de defesa da personalidade. Relações interpessoais no grupo humano:
questões relativas à morte e das urgências médicas. Maturidade emocional do profissional
médico.
Objetivos:
Avaliar os princípios de Psicologia baseada em evidência no diagnóstico em saúde.
Descrever as principais situações clínicas psicológicas, psiquiátricas e neurológicas,
relacionando com as manifestações psicológicas.
Estabelecer uma ponte de troca epistemológica entre os conteúdos da psicologia,
medicina, psiquiatria e neurologia.
Identificar Semiologia e Psicopatologias em seus aspectos biopsicossociais.
Reconhecer a importância dos métodos interdisciplinares para o diagnóstico diferencial.
Reconhecer a indispensabilidade do Médico e Psicólogo na assistência a saúde.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

95

Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Psicologia Médica faz o aporte de conhecimentos necessários aos alunos de
Medicina em relação aos aspectos psicológicos dos pacientes, sua interpretação e
correlação a aspectos psiquiátricos e neurológicos, possibilitando, com tal associação, o
tratamento, diagnóstico ou encaminhamento dos pacientes para o profissional
especializado. É de importância, ainda, como base para disciplinas como semiologia, saúde
do idoso, psiquiatria e saúde mental, dentre outras.
Bibliografia Básica:
BALLONE, G.J. Da emoção à lesão: um guia de medicina psicossomática.Ed Manole,
São Paulo, 2007.
LANGE, E. S. N. Psicologia hospitalar: Desafios e Paradigmas. Ed Vetor, São Paulo,
2008.
MELLO FILHO, L. Psicossomática hoje. Ed Artmed, Porto Alegre, 2010.
Bibliografia Complementar:
KANTOWITZ BH, RHOEDIGER HL, ELMES DG. Psicologia Experimental.Ed Thompson,
São Paulo, 2006/2015.
LANE STM. Psicologia Social.Ed Brasiliense, brasília, 2007/2012.
PASQUALI L. Psicometria. Ed Vozes, Petrópolis, 2011
PIAGET J. Seis estudos de Psicologia. Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2012.
SCHULTZ DP, SCHULTZ SE. História da Psicologia Moderna. Ed Thompson, São Paulo,
2006/2009/2012/2013.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA

40 h

T

P

30

10

Ementa:
Epidemiologia clínica e medicina baseada em evidências. Tipos de variáveis e medidas de
tendência central e de dispersão. Medidas de frequência. Medidas de associação.
Delineamento de estudos epidemiológicos. Tipos de estudos epidemiológicos.
Objetivos:
Executar análises epidemiológicas sob a ótica clínica.
Utilizar recursos clínicos para determinar aspectos clínicos da epidemiologia de doenças.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

96

Explicar a importância da Epidemiologia clínica para o exercício das atividades privativas
do profissional médico.
Desenvolver a análise crítica dos parâmetros epidemiológicos de maneira a compreender
e quantificar a dinâmica de distribuição de doenças.
Construir um paralelo entre o aparecimento de patologias confrontando com os diversos
fatores sócio ambientais e culturais que cercam o indivíduo, grupo ou a população atingida
pela mesma.
Detectar as alterações que levam ao aparecimento de doenças ou fenômenos estudados
correlacionando com parâmetros epidemiológicos.
Organizar linhas de raciocínio que levem à análise da distribuição populacional da
patologia estudada estabelecendo a base para o estudos científicos que visem a combater
e/ou identificar o surgimento ou ressurgimento de patologias em uma população.
Habilidades e Competências:
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde.
Desenvolvime nto e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Epidemiologia Clínica aborda a análise de dados e estatísticas
epidemiológicas sob a ótica clínica. Dessa forma, possibilita ao profissional da saúde a
tomada de decisões e intervenções necessárias no combate a doenças de caráter
epidêmico.
Bibliografia Básica:
PEREIRA MG. Epidemiologia. Teoria e Prática.Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2012.
MEDRONHO RA. Epidemiologia. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2009.
ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Maurício L. Epidemiologia & saúde:
fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA FILHO N, ROUQUAYROL MZ. Introdução à Epidemiologia Ed Medsi, Rio de
Janeiro, 2006.
BENSEÑOR IM, LOTUFO PA. Epidemiologia: Abordagem Prática.Ed Savier, Rio de
Janeiro, 2011.
FLETCHER RM e FLETCHER S. Epidemiologia clínica elementos essenciais. Ed
Artmed, Porto Alegre, 2006.
GORDIS L. Epidemiologia. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2010
ANETO AGUIAR, Zenaide (Org.). SUS: sistema único de saúde: antecedentes,
percurso, perspectivas e desafios. São Paulo: Martinari, 2011.
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CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

RELAÇÕES ÉTNICAS E RACIAIS: DIÁLOGOS COM A
CULTURA AFROBRASILEIRA E INDÍGENA

40 h

T

P

40

00

Ementa:
A construção histórica da ideia de raça. Identidade Africana. Identidade Indígena.
Identidade dos mestiços. Desigualdades raciais e realização socioeconômica: uma análise
das mudanças recentes. Cultura afro-brasileira e Africana. Cultura indígena.
Objetivos:
Analisar as relações étnicas e raciais a partir de um histórico de como os
afrodescendentes foram e são tratados em nosso meio, seja pelo viés da discriminação,
seja pela ausência de políticas públicas que correspondam às sua reais necessidades;
Desenvolver atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade
étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que
garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da
consolidação da democracia brasileira;
Pautar-se por princípios e valores da ética democrática e profissional, reconhecendo e
respeitando a diversidade dos sujeitos sociais;
Atuar com criticidade e autonomia intelectual, posicionando-se diante das situações sociais
e políticas;
Problematizar, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos, a
constituição de diferentes relações de tempo e espaço.
Habilidades e Competências:
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Esta disciplina serve como base do conhecimento do médico enquanto lhe fornece
elementos críticos para a avaliação dos elementos étnicos e raciais do povo brasileiro.
Auxiliando-o na crítica em seu ambiente de trabalho e na sociedade em que vive.
Bibliografia Básica:
BRASIL. (CONSTITUIÇÃO 1988). Constituição da república federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. 51. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
FREYRE GILBERTO. Casa grande e senzala: formação da família brasileira sob o
regime da economia patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global, 2006.
FREIRE GILBERTO. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e
desenvolvimento do urbano. São Paulo: Global, 2004.
Bibliografia Complementar:
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FERREIRA RF. Afro Descendente: Identidade em construção.Ed Pallas, Rio de Janeiro,
2009.
KI-ZERBO, J. História geral da áfrica: metodologia e pré-história da África. Vol. 1. 3.
Ed. São Paulo: Cortez, 2011
RIBEIRO D. O povo brasileiro: formação e o sentido do Brasil. EdCompanhia das
Letras, Rio de Janeiro, 2006
SANTOS SA. (org.). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Ministério
da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2007
THORNTON J. A África e os Africanos na formação do Mundo Atlântico, 1400-1800.
Ed Campus, Rio de Janeiro, 2004.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

SAÚDE DO TRABALHADOR

40 h

T

P

40

00

Ementa:
Conceitos relacionados ao ambiente de trabalho e saúde; acidentes de trabalho;
ergonomia; higiene ocupacional; anamnese ocupacional; toxicologia ambiental e
ocupacional; monitoramento clínico e epidemiológico das substâncias químicas.
Biossegurança. Doenças relacionadas ao trabalho, conceito e prevenção.
Objetivos:
Identificar as situações de risco à saúde causadas pelos processos produtivos.
Realizar uma anamnese ocupacional;
Identificar os processos mórbidos associados com a exposição aos fatores de risco
ambientais e ocupacionais;
Conhecer as medidas de prevenção e controle que visam a proteção dos trabalhadores e
da população geral exposto a estes fatores de risco.
Habilidades e Competências:
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde.
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
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A disciplina pretende discutir a relação entre a saúde e o trabalho através da compreensão
dos aspectos conceituais e históricos que caracterizam esta relação; a avaliação das
situações de risco e dos acidentes e patologias associadas aos processos produtivos; a
análise dos procedimentos utilizados para a investigação destas situações de risco; bem
como das metodologias utilizadas na sua prevenção e controle.
Bibliografia Básica:
Atlas - Manuais de Legislação Atlas. Segurança e medicina do trabalho. 48ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2000. NR 1 a 36.
BRANDIMMILLLER, Primo. A. Perícia judicial em acidentes e doenças do trabalho. São
Paulo: SENAC, 1996.
GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde do trabalho. São Paulo: LTr,
2000.
Bibliografia Complementar:
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Anamnese ocupacional: manual de preenchimento da Ficha
Resumo de Atendimento Ambulatorial em Saúde do Trabalhador (Firaast) / Ministério da
Saúde Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas.
Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica. Programa Saúde da Família.
Saúde do trabalhador – Atenção básica. Relação trabalho/saúde/doença. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas.
Brasil. Ministério da Saúde. Lei orgânica da saúde 8080 de 1990 disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
Brasil. Ministério da Saúde. Doenças Relacionadas ao Trabalho. Manual de Procedimentos
para os Serviços de Saúde. Brasília. DF – Brasil: 2001
Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (Elaborada em cumprimento da Lei Federal n.º
8.080/1990 – inciso VII, parágrafo 3.º do artigo 6.º – disposta segundo a taxonomia,
nomenclatura e codificação da CID-10)
QUINTO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

SEMIOLOGIA

120 h

T

P

80

40

Ementa:
Introdução à semiologia médica e propedêutica clínica. Relação médico. Anamnese geral.
Método clínico. Facies e atitudes. Semiologia do aparelho cutâneo. Anexos da pele.
Crescimento e desenvolvimento. Exame físico regional. O aparelho circulatório.
Objetivos:
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Relacionar dados importantese informações adquiridas, articulando com os aspectos
biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao processo saúde e
doença e à vulnerabilidade de grupos.
Estabelecer diagnóstico de saúde e priorização de problemas, considerando sua
magnitude, existência de recursos para o seu enfrentamento e importância técnica, cultural
e política do contexto.
Participar no planejamento e avaliação dos projetos e ações no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), prestando contas e promovendo ajustes, orientados à melhoria da saúde
coletiva.
Estimular à inserção de ações de promoção e educação em saúde em todos os níveis de
atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a
saúde.
Desenvolver uma postura aberta à transformação do conhecimento e da própria prática;
Escolher estratégias interativas para a construção e socialização de conhecimentos,
segundo as necessidades de aprendizagem identificadas, considerando idade,
escolaridade e inserção sociocultural das pessoas;
Fornecer orientação adequada e compartilhar conhecimentos com pessoas sob seus
cuidados, responsáveis, familiares, grupos e outros profissionais, levando em conta o
interesse de cada segmento, no sentido de construir novos significados para o cuidado à
saúde.
Construir conhecimento coletivo em todas as oportunidades do processo de trabalho em
saúde, propiciando espaços formais de educação na formação profissional..
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Promoção de Investigação Diagnóstica
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Semiologia trata de um dos aspectos mais importantes da relação médicopaciente: a anamnese, o direcionamento da investigação primária de sinais e sintomas
clínicos, e sua interpretação. É de fundamental importância para o direcionamento do
diagnóstico clínico.
Bibliografia Básica:
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2014
PORTO, Celmo Celeno. Exame Clínico: Porto & Porto.. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013/2017.
PORTO C. Porto & Porto: semiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2014.
Bibliografia Complementar:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison.19. Ed. Vol. 1. Porto
Alegre: Artmed, 2017.
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison. 19. Ed. Vol. 2. Porto
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Alegre: Artmed, 2017.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. Vol. 1. 3. Ed. São Paulo: Roca, 2016.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. Vol. 2. 3. Ed. São Paulo: Roca, 2016.
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 2. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2009/2014.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Competência básica nos diversos métodos de diagnostico por imagem. Correlação clínicoradiológico-patológica. Radiologia comparativa: convencional, ultrassonografia, tomografia
computadorizada, ressonância magnética da anatomia normal e suas variantes. Técnicas
utilizadas. Indicações e contraindicações. Radioproteção. Utilização dos meios de
contrastes. Imaginologia convencional. Métodos especiais de diagnostico por imagem dos
sistemas osteoarticular, cardiovascular, respiratório e nervoso.
Objetivos:
Aprender anatomia e semiologia por imagens.
Analisar métodos de exame.
Analisar sinais e síndromes radiológicas.
Realizar diagnóstico radiológico.
Compreender outras técnicas de propedêutica pela imagem.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Diagnóstico por Imagem tem como foco a interpretação e diagnóstico clínico
e patológico por obtenção de imagens radiológicas, ultrassom, ressonância magnética e
demais meios.
Bibliografia Básica:
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2014
PORTO, Celmo Celeno. Exame Clínico: Porto & Porto.. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013/2017.
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PORTO C. Porto & Porto: semiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2014
Bibliografia Complementar:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison.19. Ed. Vol. 1. Porto
Alegre: Artmed, 2017.
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison. 19. Ed. Vol. 2. Porto
Alegre: Artmed, 2017.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. Vol. 1. 3. Ed. São Paulo: Roca, 2016.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. Vol. 2. 3. Ed. São Paulo: Roca, 2016.
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 2. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2009/2014.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

FARMACOLOGIA II

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Farmacologia aplicada aos sistemas do corpo humano. Sistema Nervoso: Introdução à
Psicofarmacologia; Antipsicóticos/Opiáceos; Ansiolíticos e Hipnóticos/ Sedativos;
Antidepressivos e estabilizadores de humor; Antiepilépticos; Antiparkinsonianos; Fármacos
de uso não médico e Fármacos utilizados em demência. Sistema Cardiovascular: Fármacos
usados em cardiopatias isquêmicas; Fármacos usados em insuficiência cardíaca/ Agentes
inotrópicos; Fármacos Antihipertensivos; Antiarrítmicos; Antitrombóticos; Fármacos usados
em choque e Fármacos antilipêmicos. Sangue: Hematopoiéticos. Sistema Respiratório:
Antiasmáticos. Sistema Digestivo: Fármacos usados em úlceras pépticas e Doença do
Refluxo Gastroesofágico; Antieméticos e Procinéticos; Laxativos e Antidiarréicos; Fármacos
para Doença intestinal crônica. Sistema Endócrino: Antidiabéticos; Terapia hormonal da
menopausa; Anticoncepcionais orais; Fármacos e Osteoporose; Fármacos e Tireóide e
Tratamento medicamentoso de Obesidade. Sistema Geniturinário: Fármacos diuréticos;
Fármacos usados na insuficiência renal e em distúrbios do trato urinário; no Tratamento da
Hiperplasia Benigna da Próstata; em Disfunção Erétil. Situações especiais em
Farmacologia (Vitaminas e Minerais; Prescrição em Pediatria e Geriatria; Fitofarmacologia).
Objetivos:
Compreender os mecanismos que compõem os sistemas e aparelhos do organismo
humano e sua correlação com a aplicabilidade da fisiofarmacologia.
Desenvolver a análise crítica para uma conduta terapêutica farmacológica adequada, em
detrimento das doenças que acometem o ser humano em todas as fases do seu ciclo
biológico;
Conhecer e dominar o arsenal terapêutico de fármacos que atuam no tratamento de
Doenças Prevalentes e a dinâmica de interações com os sistemas do corpo humano.
Obter capacidade de elaboração e implementação de Planos Terapêuticos, que visem o
uso racional de medicamentos, principalmente o uso de fármacos que atuam
principalmente no tratamento de doenças prevalentes, contemplando as dimensões de
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
Identificar e entender os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas constantes de
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Programas implementados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), buscando as
ações para a atenção das necessidades de saúde individuais e coletivas.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Farmacologia com enfoque clínico gera um conhecimento diretamente
aplicado à prática médica, com o foco na investigação do mais adequado, dentre os
tratamentos disponíveis, atentando para novas tecnologias terapêuticas, que possam
acrescentar benefícios às existentes. O entendimento dos fundamentos farmacológicosclínicos, que embasam a terapêutica medicamentosa, nos sistemas orgânicos, permitem
aos futuros médicos, elaborar e implementar Planos Terapêuticos Farmacológicos, que
visem o uso racional de medicamentos, principalmente o uso de fármacos que atuam no
tratamento de doenças prevalentes, de acordo com Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas constantes de Programas implementados no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Esta ação está inserida no olhar para o processo da 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.
Bibliografia Básica:
FUCHS FD, WANNMACHER L. Farmacologia Clínica. Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2012.
GOODMAN, L. S. As bases farmacológicas da terapêutica. Ed McGraw-Hill, São Paulo,
2010.
RANG HP, DALE MM, RITTER JM, FLOWER RJ. Farmacologia. 7aed. Ed. Elsevier, Rio
de Janeiro, 2011.
Bibliografia Complementar:
DAVID L, NELSON L, COX MM. Princípios de bioquímica de Lehninger. Ed Artmed,
Porto Alegre, 2012/2014
HARVEY RA, CHAMPE PC, FERRIER DC. Bioquímica Ilustrada. 5. Ed. Porto Alegre:
Artmed, 2012.
OLSON J. Farmacologia Clínica Fácil. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2002.
PARKER, Keith L.; BRUNTON, Laurence L.; BLUMENTHAL, Donald; BUXON, Lain.
Goodman & Gilman: manual de farmacologia e terapêutica. Porto Alegre: Artmed, 2010.
SILVA, Penildon. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL

80 h

T

P

60

20
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Ementa:
Epidemiologia aplicada à saúde mental; Reforma sanitária e reforma psiquiátrica;
Determinantes históricos e conceituais em saúde mental e o paradigma psiquiátrico;
Organização dos serviços e das modalidades de atenção a saúde mental. Introdução à
psiquiatria. Quadros clínicos psiquiátricos. Psicofarmacoterapia e outras formas
terapêuticas. Delirium, demências e outros transtornos mentais devidos à uma condição
médica geral. Transtornos relacionados à substâncias. Transtornos de ansiedade e
alimentares. Transtornos de personalidade. Psiquiatria infantil e geriátrica. Emergências
psiquiátricas. A interdisciplinaridade em psiquiatria.
Objetivos:
Desenvolver conhecimentos essenciais para a relação médico-paciente em Saúde
Mental.
Analisar os fatores essenciais para a e atenção integral à saúde.
Compreender as alterações do psiquismo: suas manifestações e suas causas.
Detectar os problemas psiquiátricos mais comuns na prática médica.
Avaliar condutas terapêuticas e de reabilitação social.
Discutir temas éticos em Psiquiatria.
Acompanhar casos clínicos.
Diagnosticar e tratar doenças e problemas psiquiátricos.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Psiquiatria e Saúde Mental tem como meta ensinar a prevenção, diagnóstico
e tratamento das patologias de traço psiquiátrico, detectando alterações no psiquismo e
suas consequências.
Bibliografia Básica:
PAYÁ, ROBERTA. Intercâmbio das Psicoterapias: como cada abordagem
psicoterapêutica compreende os transtornos psiquiátricos. São Paulo: Roca, 2011.
SADOCK, Benjamin James. Compêndio de Psiquiatria: ciência do comportamento e
psiquiatria clínica. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007/2017.
BICKLEY, Lynn S. Bates, Propedêutica Médica essencial. 7. Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2015.
Bibliografia Complementar:
BRASIL, Marco Antonio Alves (Ed.). Psicologia médica: a dimensão psicossocial da
prática médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 283 p.
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GABBARD, K. Psiquiatria psicodinâmica na prática clínica. 5. Ed. Porto Alegre: artmed,
2016
MIOTTO EC, LUCIA MCS, SCAFF M.Neuropsicologia Clinica. Ed Roca, Rio de Janeiro,
2015.
RANGÉ B. Psicoterapia Cognitivo-Comportamental
Psiquiatria.Ed Artmed, Rio de Janeiro, 2011

–

Um

Diálogo

com

a

SAGER, Liliana (editor). Psiquiatria, saúde mental e a clínica da impulsividade. São
Paulo: Manole, 2015.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

TÉCNICA CIRÚRGICA

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Assepsia e antissepsia. Métodos de paramentação e do comportamento necessário para
frequentar um centro cirúrgico. Material cirúrgico básico e técnicas de instrumentação.
Tempos básicos da técnica operatória. Procedimentos básicos da técnica operatória: corte,
sutura, contenção.
Objetivos:
Decidir com base na análise crítica e contextualizada das evidências científicas, da escuta
ativa das pessoas, famílias, grupos e comunidades, das políticas públicas sociais e de
saúde, de modo a racionalizar e otimizar a aplicação de conhecimentos, metodologias,
procedimentos, instalações, equipamentos, insumos e medicamentos, de modo a produzir
melhorias no acesso e na qualidade integral à saúde da população e no desenvolvimento
científico, tecnológico e inovação que retroalimentam as decisões.
Exercer 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 na saúde.
Aprender a aprender, como parte do processo de ensino-aprendizagem, identificando
conhecimentos prévios, desenvolvendo a curiosidade e formulando questões para a busca
de respostas cientificamente consolidadas, construindo sentidos para a identidade
profissional e avaliando, criticamente, as informações obtidas, preservando a privacidade
das fontes.
Estabelecer uma relação profissional ética no contato com as pessoas sob seus cuidados,
familiares ou responsáveis;
Identificar situações de emergência, desde o início do contato, atuando de modo a
preservar a saúde.
Orientar o atendimento às necessidades de saúde, sendo capaz de combinar o
conhecimento clínico e as evidências científicas, com o entendimento sobre a doença na
perspectiva da singularidade de cada pessoa.
Exercer o trabalho colaborativo em equipes de saúde, respeitando normas institucionais
dos ambientes de trabalho e agindo com compromisso ético-profissional, superando a
fragmentação do processo de trabalho em saúde;
Participar na priorização de problemas, identificando a relevância, magnitude e urgência,
as implicações imediatas e potenciais, a estrutura e os recursos disponíveis..

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

106

Habilidades e Competências:
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Técnica Cirúrgica capacita o aluno nas operações elementares da cirurgia,
no conhecimento dos instrumentos e sua instrumentação, e na preparação do ambiente
cirúrgico. É de fundamental importância no preparo para as disciplinas de Clínica Cirúrgica
e demais disciplinas que tenham por base procedimentos invasivos.
Bibliografia Básica:
ANDREOLLO A, DRAGA AN, PEREIRA-FRAGA JL. Atualidades em Clínica Cirúrgica –
Intergastro e Trauma. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2013.
MADDEN, John L. Atlas de Técnicas Cirúrgicas: Volume 1: geral e abdominal. 2. ed.
São Paulo: Roca, 1987.
MADDEN, John L. Atlas de Técnicas Cirúrgicas: Volume 2: torácica e cardiovascular. 2.
ed. São Paulo: Roca, 1987.
Bibliografia Complementar:
BIROLINI, Dario; UTIYAMA, Edivaldo. Procedimentos básicos em cirurgia. 2. ed. São
Paulo: Manole, 2012.
GAMA-RODRIGUES JJ, MACHADO MCCL, RASSLAN S. Clínica Cirúrgica. Ed Manole,
São Paulo, 2008.
JORGE-FILHO I. Cirurgia Geral Pré e Pós-operatória. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2011.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. Vol. 1. 3. Ed. São Paulo: Roca, 2016.
RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A.; MAIA, Daniel Eichemberg F. E. Manual de condutas
básicas em cirurgia. Roca, 2013.
CH Semanal
Nome da Disciplina
SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE I

CH Total
100 h

T

P

70

30

Ementa:
Semiologia pediátrica. Anamnese e avaliação do recém-nascido. Exame físico do recémnacido e classificação do recém-nascido. Crescimento e desenvolvimento. Análise das
curvas de crescimento. Nutrição na infância. Aleitamento materno. Nutrição do lactente,
escolar e adolescente. Desnutrição , carências nutricionais, hipovitaminoses e anemias.
Transtornos alimentares e Obesidade. Testes de triagem neonatal. Parasitoses intestinais e
doenças diarreicas x Constipação intestinal. Assistência e controle das doenças
respiratórias( TRS e Inferior). Febre e linfadenomegalias. Doenças transmitidas pelo Aedes
aegypti.
Objetivos:
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Oferecer acesso universal e equidade como direito à 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 à saúde e à vida, observado o que determina o Sistema Único
de Saúde (SUS);
Promover a integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica contínua
e integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a construir projetos
terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das pessoas,
famílias, grupos e comunidades e reconhecendo os usuários como protagonistas ativos de
sua própria saúde;
Garantir a 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.
Respeitar a segurança na realização de processos e procedimentos, referenciados nos
mais altos padrões da prática médica, de modo a evitar riscos, efeitos adversos e danos
aos usuários, a si mesmo e aos profissionais do sistema de saúde, com base em
reconhecimento clínico-epidemiológico, nos riscos e vulnerabilidades das pessoas e grupos
sociais.
Realizar a História Clínica:
Estabelecer uma relação profissional ética no contato com as pessoas sob seus cuidados,
familiares ou responsáveis;
Realizar a identificação de situações de emergência, desde o início do contato, atuando de
modo a preservar a saúde e a integridade física e mental das pessoas sob cuidado;
Efetuar a orientação do atendimento às necessidades de saúde, sendo capaz de combinar
o conhecimento clínico e as evidências científicas, com o entendimento sobre a doença na
perspectiva da singularidade de cada pessoa;
Utilizar uma linguagem compreensível no processo terapêutico, estimulando o relato
espontâneo da pessoa sob cuidados, tendo em conta os aspectos psicológicos, culturais e
contextuais, sua história de vida, o ambiente em que vive e suas relações sociofamiliares,
assegurando a privacidade e o conforto;
Promover a construção de vínculo, valorizando as preocupações, expectativas, crenças e
os valores relacionados aos problemas relatados trazidos pela pessoa sob seus cuidados e
responsáveis, possibilitando que ela analise sua própria.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Pediatria caracteriza-se pelo ensino do diagnóstico, prevenção e tratamento
de doenças que afetam em maior grau a criança e o adolescente.
Bibliografia Básica:
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MARCONDES E, VAZ FAC, RAMOS JLA, OKY Y. Pediatria Básica. Ed Elsevier, Rio de
Janeiro, 2003.
MARCONDES, E. Pediatria Básica Tomo II Clínica Geral. Ed Sarvier, São Paulo, 2003.
OLIVEIRA, R. J. Blackbook Pediatria. Ed Blackbook, São Paulo, 2011.
Bibliografia Complementar:
KLIEGMAN RM, BEHRMAN RE, JENSON HB, STANTON BF. Tratado de Pediatria. Vol. 1
Ed Elsevier, Rio de Janeiro, 2014.
KLIEGMAN RM, BEHRMAN RE, JENSON HB, STANTON BF. Tratado de Pediatria. Vol. 2
Ed Elsevier, Rio de Janeiro, 2014.
LA TORRE FPF. Emergências em Pediatria. Ed Manole, São Paulo, 2013.
MARCONDES, E. Pediatria Básica Tomo III Clínica Específica. Ed Sarvier, São Paulo,
2003.
WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais. Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2016.
SEXTO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

GESTÃO E LIDERANÇA

60 h

T

P

60

00

Ementa:
Competências de gestão. Chefiar x Liderar. Planejamento e organização. Administração do
tempo. Delegação. Habilidades exigidas para o bom desempenho
da liderança. Planejamento, organização e execução de ações em grupo na área de saúde.
Objetivos:
Conhecer as boas práticas de gestão e as qualidades da liderança eficaz.
Desenvolver habilidades de gestão e liderança entre os futuros médicos.
Identificar problemas de relacionamento e gestão, apontando soluções e alternativas de
trabalho em grupo na área de saúde.
Habilidades e Competências:
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde.
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
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Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina Gestão e Liderança capacita os futuros médicos para a atuação eficaz em
trabalhos que exijam o bom relacionamento do grupo e a liderança em projetos de saúde.
Bibliografia Básica:
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. Volume I. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. Volume II. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
ROCHA, J S Y. Manual de Saúde Pública & saúde Coletiva no Brasil. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2012.
Bibliografia Complementar:
AGUIAR ZN. SUS. Sistema Único de Saúde. Ed Portinare, Rio de Janeiro, 2011.
ALMEIDA FILHO N, BARRETO ML. Epidemiologia e saúde. Ed Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2012.
ALMEIDA FILHO N, ROUQUARYOL MZ. Introdução à epidemiologia. Ed Medsi, Rio de
Janeiro, 2006.
GOLDMAN,L.ALSIELLO,D.Cecil Medicina. Vol 1 Ed Elsever, Rio de Janeiro, 2014.
GORDIS L. Epidemiologia. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2010.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

CLÍNICA MÉDICA I

120 h

T

P

60

60

Ementa:
Princípios básicos da história clínica e do exame físico para o diagnóstico e, os de atenção
básica, secundária e terciária e da prevenção dos distúrbios mais prevalente infecciosos,
imunológicos, alérgicos, pneumológicos, hematológicos, cardiológicos e oncológicos.
Objetivos:
Compreender os conhecimentos atuais da clínica médica relacionados aos sistemas do
organismo.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias
para ambiente hospitalar e ambulatorial.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de prevenção
dos males
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
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Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Clínica Médica I insere o aluno de Medicina na investigação e prática clínica,
visando o diagnóstico e a prevenção dos distúrbios mais prevalentes de origem infecciosa,
imunológica, alérgica, pneumológica, hematológica, cardiológicos e oncológica.
Bibliografia Básica:
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2014
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 2. 23/24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2009/2014.
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison.19. Ed. Vol. 1. Porto
Alegre: Artmed, 2017.
Bibliografia Complementar:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison. 19. Ed. Vol. 2. Porto
Alegre: Artmed, 2017.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 1 – 3. Ed.Rio de Janeiro: Roca, 2016.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 2 – 3. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
PORTO C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em Ambulatório:
Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

SAÚDE DO IDOSO

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Saúde e Envelhecimento. Envelhecimento do psiquismo. Identificação do idoso de risco.
Avaliação dos sistemas fisiológicos. Grandes síndromes geriátricas. Patologias
degenerativas. Abordagem das alterações da cognição e do humor em idosos. Diagnóstico
diferencial da Incapacidade cognitiva: demência, depressão, delirium e doença mental.
Avaliação da mobilidade marcha e capacidade aeróbica/muscular. Patologias articulares.
Instabilidade postural/quedas. Incontinência urinária. Imobilidade. Nutrição na terceira
idade. Sono. Iatrogenia. Diagnóstico geriátrico-gerontológico. Plano de cuidados.
Objetivos:

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

111

Descrever as principais patologias que acometem indivíduos da terceira idade
Capacitar os alunos para a atenção integral à saúde do idoso, respeitando suas
peculiaridades, de forma a contribuir para o envelhecimento ativo e saudável.
Diagnosticar as patologias que acometem o idoso com maior frequência.
Desenvolver habilidades para a aplicação de instrumentos para a avaliação
multidimensional do idoso.
Apresentar a classificação clínico funcional do idoso.
Discutir os fundamentos para a elaboração do plano de cuidados individualizado do idoso.
Desenvolver as habilidades necessárias para a integração interdisciplinar das
especialidades médicas com foco no idoso.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Saúde do idoso fornece subsídios para o atendimento aos pacientes da
terceira idade, com suas especificidades, a fim de capacitar o futuro médico para o
diagnóstico e condução terapêutica adequadas à essa faixa etária.
Bibliografia Básica:
FREITAS EVF, PY L. Tratado de Geriatria e gerontologia. 4. Ed.Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016
TOY EC; DENTINO, NA. Casos clínicos em geriatria. Porto Alegre: AMGH, 2015.
VERAS R, LOURENÇO R. Formação Humana em Geriatria e Gerontologia - uma
perspectiva Interdisciplinar. DOC Editora, São Paulo, 2010
Bibliografia Complementar:
ABRASS IB, KANE RL; OUSLANDER JG, RESNICK B. Fundamentos de geriatria clínica.
7. Ed. Porto Alegre: Armed, 2015.
FREITAS Elizabete Viana de. (Editor) Manual prático de geriatria. 2. Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017.
POPOV, DCS. Gerontologia e geriatria: aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais
do envelhecimento. São Paulo: Érica, 2014.
SPENCER, J; BARBOSA, L. Saúde do idoso: uma abordagem multidisciplinar. São
Paulo: Saraiva, 2015.
VÊNCIO, Sérgio. Manual de exames laboratoriais em geriatria. AC farmacêutica, São
Paulo, 2014..
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CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

CLÍNICA CIRÚRGICA I

100 h

T

P

60

40

Ementa:
Princípios do atendimento ambulatorial do paciente cirúrgico, com ênfase à semiologia
cirúrgica.
Bases da técnica cirúrgica. Capacitação do estudante em ambiente ambulatorial e de
centro cirúrgico, para atuar em operações de pequeno porte.
Objetivos:
Executar e auxiliar em procedimentos cirúrgicos e de anestesia.
Acompanhar exames, diagnóstico, indicação terapêutica, tratamento e evolução de casos
cirúrgicos.
Comportar-se adequadamente em ambiente cirúrgico e estar preparado para trabalho em
equipe.
Reconhecer as funções e responsabilidades de cada elemento do combinado cirúrgico.
Identificar e manusear os instrumentos cirúrgicos básicos.
Dominar as noções básicas de indicação cirúrgica, os princípios gerais de pré e pósoperatórios.
Conhecer as principais patologias cirúrgicas.
Entender a etiopatogenia, fisiopatologia, evolução, momento da indicação da cirurgia,
técnicas e táticas cirúrgicas.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao término do curso o estudante deverá ser capaz de executar avaliação clínica e preparo
pré-operatório e pós-operatório do paciente e identificar afecções cirúrgicas de menor
complexidade. A disciplina vai contribuir para que o aluno tenha condições de desenvolver
uma boa relação médico paciente com postura ética em relação em equipe cirúrgica.
Bibliografia Básica:
ANDREOLLO, A.; DRAGA A. N. Atualidades em clínica cirúrgica: intergastro e trauma.
São Paulo: Atheneu, 2013.
BEAUCHAMP, R. Daniel; COURTNEY, M. Sabiston: tratado de cirurgia. 19. ed. Vol. 1.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
BEAUCHAMP, R. Daniel; COURTNEY, M. Sabiston: tratado de cirurgia. 19. ed.Vol. 2.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
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Bibliografia Complementar:
GAMA, Rodrigues Joaquim José. Clínica cirúrgica. Vol. 1. São Paulo: Manole, 2008.
GAMA, Rodrigues Joaquim José. Clínica cirúrgica. Vol. 2. São Paulo: Manole, 2008.
JORGE-FILHO I. Cirurgia Geral Pré e Pós-operatória. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2011.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2008.
Townsend |. Courtney M. Atlas de técnicas cirúrgicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR I

40 h

Ementa:
Treinamento em serviço em unidades de saúde e ambulatórios visando a
conscientização e capacitação ao exercício das ações de atenção básica à saúde
programadas pelo SUS municipal. Ademais, participação na assitência aos grupos de
risco, no tratamento clínico das principais nosografias demandantes loco-regional. Há
também participação em atividades de extensão programadas pela coordenação do
curso e a Pró-reitoria de Extensão.
Objetivos:
Conhecer a rotina hospitalar
Acompanhar os trabalhos realizados em ações na comunidade, postos de saúde,
enfermarias, ambulatórios e visitas domiciliares
Acompanhar a evolução temporal e clínica no tratamento das diversas doenças nos
pacientes atendidos em unidades hospitalares
Conhecer os procedimentos médicos, desde a recepção do paciente até as condutas
terapêuticas, de tratamento e alta.
Participar de atividades na área saúde sob a supervisão do preceptor.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e
de Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos,
sanitários e ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência
e prevalência das condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Projeto Integrador visa a ambientação do futuro médico às práticas e rotinas
hospitalares, observando na prática o atendimento médico, suas condições e
variáveis.
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Bibliografia Básica:
ROCHA, J S Y. Manual de Saúde Pública & saúde Coletiva no Brasil. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2012.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 1– 3. Ed.Rio de Janeiro: Roca, 2016.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 2– 3. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
Bibliografia Complementar:
AGUIAR ZN. SUS. Sistema Único de Saúde. Ed Portinare, Rio de Janeiro, 2011.
ALMEIDA FILHO N, BARRETO ML. Epidemiologia e saúde. Ed Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro, 2012.
ALMEIDA FILHO N, ROUQUARYOL MZ. Introdução à epidemiologia. Ed Medsi, Rio
de Janeiro, 2006.
GOLDMAN,L.ALSIELLO,D.Cecil Medicina. Vol 1 Ed Elsever, Rio de Janeiro, 2014.
GORDIS L. Epidemiologia. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2010.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE II

100 h

T

P

70

30

Ementa:
Infecções de Vias Aéreas Superiores. Noções Básicas de Radiologia de Tórax.
Pneumonias. Tuberculose. Asma/ Bronquiolite. Insuficiência Cardíaca. Principais
Dermatoses na Infância. Cardiopatias Congênitas. Anemias. Diarreia. Constipação
Intestinal. Alergia Alimentar. Meningites. Doenças Exantemáticas. Convulsões na infância.
Febre reumática. Síndrome nefrótica/nefrítica. Infecção do trato urinário. Hepatites.Suporte
de Vida em Trauma. Doença Reumática. Distúrbios hidroeletrolíticos. Distúrbios
Metabólicos no Período Neonatal. Choque. Obesidade. Distúrbios Respiratórios no Período
Neonatal. Reanimação Neonatal. Hiperbilirrubinemia no período neonatal
Objetivos:
Realizar anamnese e exame físico da criança nas diferentes fases de desenvolvimento;
Desenvolver raciocínio clínico baseado na anamnese e exame físico, formulando
hipóteses diagnósticas fundamentadas e indicando os exames complementares
estritamente necessários para sua elucidação;
Conhecer e prescrever a terapêutica adequada para as doenças prevalentes na infância e
adolescência e fornecer aconselhamentos pertinentes;
Acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, promover sua
saúde e prevenir agravos;
Demonstrar comprometimento e postura ética na atenção integral à criança e sua família.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
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Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Saúde da criança e adolescente II caracteriza-se pelo ensino do diagnóstico,
prevenção e tratamento de doenças que afetam em maior grau a criança e o adolescente.
Bibliografia Básica:
MARCONDES E, VAZ FAC, RAMOS JLA, OKY Y. Pediatria Básica. Ed Elsevier, Rio de
Janeiro, 2003.
MARCONDES, E. Pediatria Básica Tomo II Clínica Geral. Ed Sarvier, São Paulo, 2003.
OLIVEIRA, R. J. Blackbook Pediatria. Ed Blackbook, São Paulo, 2011.
Bibliografia Complementar:
KLIEGMAN RM, BEHRMAN RE, JENSON HB, STANTON BF. Tratado de Pediatria. Vol. 1
Ed Elsevier, Rio de Janeiro, 2014.
KLIEGMAN RM, BEHRMAN RE, JENSON HB, STANTON BF. Tratado de Pediatria. Vol. 2
Ed Elsevier, Rio de Janeiro, 2014.
LA TORRE FPF. Emergências em Pediatria. Ed Manole, São Paulo, 2013.
MARCONDES, E. Pediatria Básica Tomo III Clínica Específica. Ed Sarvier, São Paulo,
2003.
WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais. Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2016..
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

SAÚDE DA FAMÍLIA

60 h

T

P

20

40

Ementa:
O indivíduo, a família e a comunidade como foco de abordagem do profissional de saúde.
Determinantes sociais de saúde. O médico e a equipe de saúde da família. Ferramentas de
prática do médico generalista na saúde da família. Cenários de saúde. Prevenção e
promoção da saúde. Problemas de saúde de interesse para médico generalista. Doenças
emergentes e infectocontagiosas sistêmicas. Aspecto geral e inespecífico na prática clínica
do médico da família e comunidade
Objetivos:
Compreender os conhecimentos atuais da medicina da família, planejamento familiar e
abordagem do tema na prática médica.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias no
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atendimento do indivíduo e da família.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base no histórico familiar.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de prevenção
dos males.
Descrever os problemas de saúde e medicina preventiva em âmbito familiar.
Executar técnicas indispensáveis ao exercício futuro de atos médicos com foco na família.
Reconhecer a importância da aquisição ou aprimoramento de atitudes adequadas em
relação ao cuidado aos pacientes em seu ambiente familiar.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Saúde da Família possibilita ao aluno de Medicina uma visão crítica e
atuante nos aspectos clínicos que envolvem o ambiente familiar, assim como a
conscientização da família como estrutura de manutenção da saúde e prevenção de
enfermidades. A disciplina interage com diversas especialidades médicas, e reúne
conhecimento prévio de diversas disciplinas do ciclo básico e clínico, numa abordagem
direcionada à família e principalmente à medicina preventiva familiar.
Bibliografia Básica:
DUNCAN BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em
evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. Volume I. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. Volume II. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012. .
Bibliografia Complementar:
BICKLEY, L. S. Bates, Propedêutica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2015.
PORTO, C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2010.
PORTO C.Semiologia Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2014.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em Ambulatório:
Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.
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WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais. Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2009.

SÉTIMO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

LIBRAS

40 h

T

P

40

00

Ementa:
A história da educação dos surdos no Brasil. Parâmetros da Língua Brasileira de Sinais.
Legislação da Libras. O Atendimento Educacional Especializado ao Aluno Surdo.
Conhecendo e desvendando os paradigmas da educação de surdos nos dias atuais. A
atuação do professor frente a este aluno e a prática dos principais sinais utilizados pela
comunidade surda.
Objetivos:
Aplicar à prática do aprendizado da Libras no contexto saúde, demonstrando as
possibilidades de comunicação e atenção ao paciente surdo.
Analisar as consequências da falta de comunicação ao paciente surdo sem o uso
dominante da LIBRAS.
Avaliar os procedimentos e bases de aprendizagem por parte dos alunos surdos,
discriminando as variantes linguísticas no contexto da Libras.
Criar de atenção humanizada, que permita ao sujeito surdo maior e melhor autonomia.
Habilidades e Competências:
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina libras contribui para que o aluno desenvolva habilidades básicas de
comunicação na Língua Brasileira de Sinais e o reconhecimento da pessoa surda como
integrante de uma comunidade minoritária, usuários de uma língua de natureza
visualmotora, com estrutura gramatical própria, oriunda de comunidades de surdos. Tal
conhecimento é de importância para o futuro médico como parte da comunicação e
anamnese de pacientes que se expressem por tal meio.
Bibliografia Básica:
LACERDA CBF, GÓES MCR. Surdez - processos educativos e subjetividade.
Lovise, São Paulo, 2000.

Ed

SACKS, O. W. Vendo Vozes: Uma viagem no mundo dos surdos, São Paulo.
Companhia das Letras, 2010.
SKLIAR C. A Surdez: Um olhar sobre as diferenças. Ed Mediação, Porto Alegre, 1998.
Bibliografia Complementar:
CANDAU, V. M. F. (org.). Rumo a uma nova didática. 24. Ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
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CONSOLARO A. O “Ser” Professor, Arte e Ciência no Ensinar e Aprender. Ed Dental
Press, Maringá, 2005.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013. 288 pág.
QUADROS RM. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Ed Artmed, Porto
Alegre, 1997.
VEIGA IPA, ARAUJO, JCS, KAPUZINIAK C. Docência: uma Construção ÉticoProfissional. Ed Papirus, São Paulo, 2005.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

CUIDADOS PALIATIVOS E HUMANIZAÇÃO

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Aborda os princípios dos Cuidados Paliativos, bem como fatores determinantes do
atendimento humanizado e, por conseguinte, a melhoria na qualidade da assistência
médica e multiprofissional direcionada aos pacientes fora de possibilidades terapêuticas de
cura e sua família.
Objetivos:
Compreender os princípios dos Cuidados Paliativos;
Compreender o processo de adaptação à doença crônica;
Demonstrar competências na implementação de um plano de cuidados de qualidade em
conformidade com a filosofia dos Cuidados Paliativos ao paciente com doença
potencialmente incurável e à sua família;
Demonstrar capacidade de reflexão bioética e crítica na análise de assuntos complexos
inerentes aos cuidados paliativos;
Reconhecer atitudes pessoais, bem como sentimentos, valores e expectativas em relação
à morte e à diversidade individual, cultural e espiritual que existe na sociedade;
Compreender os princípios do trabalho em equipe multidisciplinar.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Cuidados Paliativos e humanização capacita o futuro médico para o
atendimento ao paciente com diagnóstico de doença incurável bem como a humanização
dos cuidados e abordagem dos pacientes e familiares no último período de vida
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Bibliografia Básica:
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 23/ 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2009/2014..
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 2. 23/ 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2009/2014..
SANTOS, Franklin S., Cuidados Paliativos: Diretrizes, Humanizaçao e Alivio de
Sintomas. Ed Atheneu, 2010.
Bibliografia Complementar:
BICKLEY LS. Propedêutica Médica.Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2015.
PORTO C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010
PORTO, C. Porto & Porto: semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
TIBÉRIO IFC, BERNIK MMS, BENSENOR IN. Medicina em ambulatório.Ed Sarvier, São
Paulo, 2005
WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais.Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2009.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

CLÍNICA MÉDICA II

120 h

T

P

60

60

Ementa:
Doenças gastrointestinais. Doenças do fígado, vesícula e ductos biliares. Renal e
geniturinário. Endocrinologia e metabolismo. Dermatologia. Reumatologia
Objetivos:
Descrever os problemas de saúde de maior prevalência na população adulta.
Executar técnicas indispensáveis ao exercício futuro de atos médicos básicos.
Compreender a necessidade de aprimoramento de atitudes em relação ao cuidado aos
pacientes.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias para
ambiente hospitalar e ambulatorial.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de prevenção
dos males.
Compreender os conhecimentos atuais da clínica médica relacionados aos sistemas do
organismo.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
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Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Clínica Médica II insere o aluno de Medicina na investigação e prática
clínica, visando o diagnóstico e a prevenção dos distúrbios mais prevalentes de
origemendócrina, dermatológica, gastroenterológica, reumatológica, neurológica e
nefrológica
Bibliografia Básica:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison.19. Ed. Vol. 1. Porto
Alegre: Artmed, 2017
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2014
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 2. 23/24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2009/2014.
Bibliografia Complementar:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison. 19. Ed. Vol. 2. Porto
Alegre: Artmed, 2017.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 1 – 3. Ed.Rio de Janeiro: Roca, 2016.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 2 – 3. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
PORTO C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em Ambulatório:
Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

CLÍNICA CIRÚRGICA II

100 h

T

P

60

40

Ementa:
Cirurgia Videolaparoscópica. Cirurgia Bariátrica. Fígado e vias biliares, transplantes,
princípios oncológicos, doenças do pâncreas, esôfago, estomâgo e doenças da parede
abdominal. Trauma e abdome agudo. Dor aguda e crônica, fisiopatologia e abordagem
inicial do paciente com dor.
Objetivos:
Elaborar hipóteses diagnósticas e suas respectivas condutas para a resolução dos casos
apresentados.
Executar e auxiliar em procedimentos cirúrgicos e de anestesia.
Acompanhar exames, diagnóstico, indicação terapêutica, tratamento e evolução de casos
cirúrgicos.
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Comportar-se adequadamente em ambiente cirúrgico e estar preparado para trabalho em
equipe.
Reconhecer as funções e responsabilidades de cada elemento do combinado cirúrgico.
Identificar e manusear os instrumentos cirúrgicos básicos.
Dominar as noções básicas de indicação cirúrgica, os princípios gerais de pré e pósoperatórios.
Descrever as principais patologias cirúrgicas.
Entender a etiopatogenia, fisiopatologia, evolução, momento da indicação da cirurgia,
técnicas e táticas cirúrgicas.
Conhecer as indicações e contra indicações de exames e procedimentos.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Clínica Cirúrgica contribui para a formação do futuro médico no diagnóstico
de patologias que requerem intervenção cirúrgica, assim como a abordagem teórica e
prática de tais procedimentos em sua condução, acompanhamento e auxílio.
Bibliografia Básica:
ANDREOLLO, A.; DRAGA A. N. Atualidades em clínica cirúrgica: intergastro e trauma.
São Paulo: Atheneu, 2013.
BEAUCHAMP, R. Daniel; COURTNEY, M. Sabiston: tratado de cirurgia. 19. ed. Vol. 1.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
BEAUCHAMP, R. Daniel; COURTNEY, M. Sabiston: tratado de cirurgia. 19. ed.Vol. 2.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
Bibliografia Complementar:
GAMA, Rodrigues Joaquim José. Clínica cirúrgica. Vol. 1. São Paulo: Manole, 2008.
GAMA, Rodrigues Joaquim José. Clínica cirúrgica. Vol. 2. São Paulo: Manole, 2008.
JORGE-FILHO I. Cirurgia Geral Pré e Pós-operatória. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2011.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2008.
Townsend |. Courtney M. Atlas de técnicas cirúrgicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

GINECOLOGIA

100 h

T

P

60

40
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Ementa:
Anatomia da Pelve Feminina. Embriologia do Sistema Urogenital. Semiologia Ginecológica.
Propedêutica Ginecológica. Malformações Genitais. Tensão Pré-Menstrual. Patologias
ginecológicas, fisiopatologia e conduta.
Objetivos:
Reconhecer a anatomia e a fisiologia do aparelho reprodutor feminino.
Desenvolver as habilidades necessárias à anamnese, exame e tratamento de patologias
ginecológicas.
Descrever a fisiologia do aparelho reprodutor feminino e os fenômenos relacionados ao
processo da reprodução.
Reconhecer a fisiopatologia das principais doenças do aparelho reprodutor feminino.
Realizar exames propedêutico toco-ginecológico, clínico e subsidiário na mulher.
Interpretar exames laboratoriais e de imagem relativos ao aparelho reprodutor feminino.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Ginecologia tem como foco o conhecimento da anatomia e fisiologia do
aparelho reprodutor feminino, das suas patologias e os respectivos tratamentos. Visa ainda
promover a construção continuada do conhecimento relativo ao aparelho genital feminino,
fornecendo elementos clínicos e subsídios basilares para o diagnóstico precoce e atuação
pontual nas patologias ginecológicas
Bibliografia Básica:
AQUINO-CASTRO R. Terapêutica em Ginecologia. Ed Manole, São Paulo, 2012.
BEREK, J. S. NOVAK. Tratado de Ginecologia. 15. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2016.
LIMA, Geraldo Rodrigues de. Ginecologia clínica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015.
Bibliografia Complementar:
FERREIRA CHJ. Fisioterapia na Saúde da Mulher – Teoria e Prática. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
MENKE CH, RIVOIRE WA, PASSOS EP, FREITAS F. Rotinas em Ginecologia. São
Paulo: Artmed, 2017.
PLATAN JUNIOR JT, TOY EC. Casos Clínicos em Medicina Interna. Ed Artmed, Porto
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Alegre, 2011.
TIBÉRIO IFC, BERNIK MMS, BENSENOR IN. Medicina em Ambulatório. Diagnóstico e
Tratamento. Ed Sarvier, São Paulo, 2006.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo Humano: fundamentos de anatomia
e fisiologia. 10. Ed. Porto Alegre: Ed Artmed, 2017. .
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INFECTOLOGIA

80 h

T

P

60

20

Ementa:
Amebíase. Candidíase. Criptococose. Dengue. Diarreias infecciosas agudas. Difteria.
Doenças de Chagas. Esquistossomose. Doenças causadas por estafilococos. Doenças
causadas por estreptococos. Febre amarela. Giardíase. Geo-Helmintíases. Histoplasmose.
Infecção Hospitalar. Infecção no Idoso. Leishmaniose. Leptospirose. Malária.
Meningoencefalites. Paracoccidioidomicose. Raiva. Síndrome da mononucleose infecciosa.
Tétano. Toxoplasmose. Viroses. SIDA. Sepse. Infecção hospitalar. Infecções por bactérias
multidrogarresistentes.
Objetivos:
Descrever as doenças infecto-parasitárias de maior interesse clínico, seu tratamento e
prevenção.
Reconhecer as condutas clínicas e procedimentos adequados a fim de minimizar ou
eliminar infecções hospitalares.
Identificar as doenças infecto-parasitárias prevalentes no Brasil.
Delinear o tratamento para as doenças infecto-parasitárias prevalentes no Brasil.
Indicar e interpretar exames laboratoriais para o diagnóstico das doenças infectoparasitárias.
Reconhecer as alterações físicas e metabólicas causadas pelas doenças-infectoparasitárias
Delinear medidas de cunho preventivo às doenças infecto-parasitárias.
Reconhecer os agentes etiológicos, vetores e mecanismos de transmissão das doenças
infecto-parasitárias a fim de romper o ciclo de transmissão dessas enfermidades
Habilidades e Competências:
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
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A disciplina de Infectologia tem como objetivo dotar o futuro médico de capacidade de
diagnosticar doenças infecto-parasitárias, assim como solicitar e interpretar exames
laboratoriais que levem ao diagnóstico, além de orientar os pacientes sobre as formas de
tratar essa classe de doença e evitar a transmissão ou contágio.
Bibliografia Básica:
BROOKS FG. Microbiologia Médica de Jawetz. Ed McGrawhill, Rio de Janeiro, 2012.
PEDROSO MOC. Fundamentos em infectologia. Ed Rubio, Rio de Janeiro, 2009.
TORTORA G. Microbiologia. 10. Ed Artmed, Porto Alegre, 2005/2012.
Bibliografia Complementar:
ABBAS AK, LICHTMAN AH, PILLAI S. Imunologia Celular e Molecular. Ed Guanabara
Koogan, 2011
BROCK TD, MADIGAN M. Microbiologia de Brock. Ed Pearson, São Paulo, 2008.
KONEMAN, E. W. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. Ed Guanabara
Koogan, Rio de Janeiro, 2010
SANTOS NSO, ROMANOS MTV, WIGG MD. Introdução à Virologia Humana. Ed
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2013.
TRABULSI LR, ALTERTHUM F. Microbiologia. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2008/2015.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR II

40 h

Ementa:
Treinamento em serviço em unidades de saúde e ambulatórios visando a
conscientização e capacitação ao exercício das ações de atenção básica à saúde
programadas pelo SUS municipal. Ademais, participação na assitência aos grupos de
risco, no tratamento clínico das principais nosografias demandantes loco-regional. Há
também participação em atividades de extensão programadas pela coordenação do
curso e a Pró-reitoria de Extensão.
Objetivos:
Conhecer a rotina hospitalar
Acompanhar os trabalhos realizados em ações na comunidade, postos de saúde,
enfermarias, ambulatórios e visitas domiciliares
Acompanhar a evolução temporal e clínica no tratamento das diversas doenças nos
pacientes atendidos em unidades hospitalares
Conhecer os procedimentos médicos, desde a recepção do paciente até as condutas
terapêuticas, de tratamento e alta.
Participar de atividades na área saúde sob a supervisão do preceptor.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e
de Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos,
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sanitários e ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência
e prevalência das condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Projeto Integrador visa a ambientação do futuro médico às práticas e rotinas
hospitalares, observando na prática o atendimento médico, suas condições e
variáveis.
Bibliografia Básica:
ROCHA, J S Y. Manual de Saúde Pública & saúde Coletiva no Brasil. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2012.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 1– 3. Ed.Rio de Janeiro: Roca, 2016.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 2– 3. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
Bibliografia Complementar:
AGUIAR ZN. SUS. Sistema Único de Saúde. Ed Portinare, Rio de Janeiro, 2011.
ALMEIDA FILHO N, BARRETO ML. Epidemiologia e saúde. Ed Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro, 2012.
ALMEIDA FILHO N, ROUQUARYOL MZ. Introdução à epidemiologia. Ed Medsi, Rio
de Janeiro, 2006.
GOLDMAN,L.ALSIELLO,D.Cecil Medicina. Vol 1 Ed Elsever, Rio de Janeiro, 2014.
GORDIS L. Epidemiologia. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2010.
OITAVO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

MEDICINA LEGAL

40 h

T

P

40

00

Ementa:
Introdução à medicina legal. Peritos e perícias médico-legais. Traumatologia forense.
Casualidade médico-legal do dano. Periclitação da vida e da saúde. Causa jurídica da
morte – homicídio, suicídio, morte acidental. Incolumidade pública. Tanatologia forense.
Sexologia forense. Casamento. Aborto. Infanticídio. Perversões sexuais. Exclusão de
paternidade. Alcoolismo. Toxicologia. Infortunística. Psiquiatria forense. Psicologia forense.
Antropologia forense.
Objetivos:
Aplicar a Legislação Médica Brasileira.
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Avaliar lesões corporais, mortes violentas, verificação de óbitos, de conjunçãocarnal, de
abortos e infanticídios.
Conhecer as técnicas de exclusão de paternidade.
Elaborar laudos de perícia médica.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e de
Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e
ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das
condições de saúde
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Medicina Legal contribui para a análise e execução de laudos forenses em
situações de óbito violento, aborto, infanticídio, exclusão de paternidade, e demais aspectos
ligados à medicina legal.
Bibliografia Básica:
BEAUCHAMP, Tom L. Princípios de ética biomédica. 2/3 Ed. São Paulo:Loyola,
2011/2013.
BRASILEIRO FILHO B. Bogliolo Patologia. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2012.
FRANCA GV. Fundamentos de Medicina Legal. 2. Ed Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2014.
Bibliografia Complementar:
CLOTET, Joaquim. Bioética: uma visão panorâmica. Porto Alegre: Edipuc, 2011.
FRANÇA GV. Medicina Legal. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2017.
PRESTES-JUNIOR LCL. Manual de Técnicas em Necrópsia Médico-legal. Ed Rubio, Rio
de Janeiro, 2009
ROBBINS, Stanley L. Robbins e Cotran:Patologia, bases patológicas das doenças. 8.
Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
RUBIN E, GORSTEIN F, RUBIN R, SCHWARTING R, STRAYER D. Patologia. Ed
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

80 h

T

P

40

40

Ementa:
Estudo das principais condições clínica/patológicas nas áreas de Traumatologia, Ortopedia
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e Reumatologia, correspondendo aos seguintes conteúdos: Diagnóstico e classificação das
fraturas, consolidação das fraturas, técnicas cirúrgicas, imobilizações, anatomia radiológica,
pré e pós-operatório, exame físico, fraturas em geral, fraturas na criança e no idoso.
Traumatismo de partes moles: contusões, ferimentos, entorses, luxações. Traumatismos do
joelho: lesões ligamentares e meniscais. Traumatismos da mão: ferimentos, fraturas e
lesões tendinosas. Lesões por esforços repetidos. Infecções ósseas: bacterianas,
tuberculosas, micóticas a artrite séptica. Fisiologia e bioquímica óssea, osteoporose,
raquitismo e osteomalácea. Osteocondroses: Doença de Legg Pertkes, Osgood-Schlater,
Doença de Sever, Osteocondrites, Enfermidade de Schevermann, Enfermidade de Kohler.
Artroses: artrose do quadril, do joelho e da coluna vertebral, lombalgias e lombociatalgias.
Deformidades congênitas. Deformidades do pé: pé eqüino, varo, valgo, plano e cavo.
Deformidadesdo joelho: genuvaro e valgo, genurrecurvatum. Grandes síndromes do
quadril. Deformidades da coluna vertebral. Algias vertebrais, hérnias discais. Lesões
tendinosas e nervosas. Miopatias e mioentesites. Semiologia Reumatológica.
Osteoartroses. Reumatismo de partes moles. Artrites: reumática, infecciosas. Artropatias
metabólicas. Febre reumática, Lupus Eritematoso Sistêmico, Diagnóstico Complementar e
Terapêutica em Reumatologia.
Objetivos:
Conhecer a fisiologia e a fisiopatologia das lesões osteoarticulares.
Conhecer as principais patologias em traumatortopedia.
Realizar exames de avaliação ortopédica e traumatológica.
Indicar e interpretar exames laboratoriais e de imagem em ortopedia e traumatologia.
Conhecer, diagnosticar e tratar lesões físicas decorrentes de esforço repetitivo, mápostura, traumas, patologias ósseas e articulares e acidentes com implicações no sistema
osteoarticular.
Orientar os pacientes em traumatologia e ortopedia quanto ao tratamento das patologias e
condutas adequadas preventivas de lesões.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Ortopedia e traumatologia tem como objetivo fornecer subsídios para o
futuro médico quanto ao tratamento e prevenção de patologias osteoarticulares, com a
análise de dados clínicos e de diagnóstico por imagem.
Bibliografia Básica:
GOFFI, Fábio Schmmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e
técnicas da cirúrgia. 4. Ed. São Paulo: Atheneu, 2004.
SKANDOLAKIS JE. Anatomia e Técnica Cirúrgica. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2007.
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THOMPSON JC. Atlas de Anatomia Ortopédica de Netter. Ed. Sanofi Adventis, 2012.
Bibliografia Complementar:
KOPF-MAIER. Wolf-Heidegger: atlas de Anatomia Humana: anatomia geral, paredes e
tronco, membros superior e inferior. 6. Ed. Vol. 1. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2006.
KOPF-MAIER. Wolf-Heidegger: atlas de Anatomia Humana: cabeça e pescoço, tórax,
abdome, pelve, PCSN, olho, orelha. 6. Ed. Vol. 2. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2006.
MISERES N, GARDNER E, Métodos de dissecação. Ed. Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 1988.
MOORE KL, DALLEY AF, Agur AMR. Anatomia Orientada para a Clínica. Ed.Guanabara
Koogan, Rio de Janeiro, 2012.
UTIYAMA, Edivaldo M. Procedimentos Básicos em Cirugica. 2. Ed. São Paulo: Manole,
2012.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

OBSTETRÍCIA

100 h

T

P

60

40

Ementa:
Fisiologia da gravidez. Semiologia obstétrica. Propedêutica obstétrica. Fisiopatologia e
conduta. Dor Pélvica. Patologias obstétricas. Perinatologia e clínica perinatal. Avaliação e
conduta médica em gravidez de risco. Parto. Cirurgia obstétrica. Parto humanizado.
Complicações pós-parto. Emergências obstétricas
Objetivos:
Conhecer a fisiologia da gravidez e os fenômenos relacionados ao processo da
reprodução.
Conhecer a fisiopatologia das principais patologias obstétricas.
Realizar exames propedêutico toco-ginecológico, clínico e subsidiário na mulher.
Indicar e interpretar exames laboratoriais e de imagem relativos ao aparelho reprodutor.
Conhecer as modificações físicas e psicológicas do organismo materno no período
grávido-puerperal e a correta assistência ao parto humanizado.
Conhecer a etiopatogenia, a fisiopatologia e o quadro clínico das patologias relacionadas à
gravidez ou concomitante a ele.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
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Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Obstetrícia visa promover a construção continuada do conhecimento relativo
à fisiologia da gravidez, parturição e puerpério, fornecendo elementos clínicos e subsídios
basilares para o diagnóstico precoce e atuação pontual na patologia obstétrica.
Bibliografia Básica:
CASTELLO GIRÃO, Manoel João Batista (Ed.); CASTRO, Rodrigo de Aquino (Coord.).
Terapêutica em Ginecologia: protocolos de assistência do departamento. Barueri:
Manole, 2012. 187 p.
MONTENEGRO, Carlos A. Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende: obstetrícia
Fundamental. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
ZUGAIB, Marcelo; FRANCISCO Rossana Pulcineli Viera. Obstetrícia. 3. Ed. Manole, São
Paulo, 2016.
Bibliografia Complementar:
FERREIRA CHJ. Fisioterapia na Saúde da Mulher – Teoria e Prática. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
TORTORA, G. J. ; GRABOWSKI, S. R. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 10. Artmed: Porto Alegre, 2017.
MENKE CH, RIVOIRE WA, PASSOS EP, FREITAS F. Rotinas em Ginecologia. São
Paulo: Artmed, 2017.
PLATAN JUNIOR JT, TOY EC. Casos Clínicos em medicina Interna. Ed Artmed, Porto
Alegre, 2011
TIBÉRIO IFC, BERNIK MMS, BENSENOR IN. Medicina em Ambulatório. Diagnóstico e
Tratamento. Ed Sarvier, São Paulo, 2005.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

CLÍNICA MÉDICA III

100 h

T

P

60

40

Ementa:
Princípios básicos da história clínica e do exame físico para o diagnóstico e, os de atenção
básica, secundária e terciária e da prevenção dos distúrbios mais prevalente infecciosos,
imunológicos, alérgicos, pneumológicos, hematológicos, cardiológicos e oncológicos.
Objetivos:
Compreender os conhecimentos atuais da clínica médica relacionados aos sistemas do
organismo.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias
para ambiente hospitalar e ambulatorial.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de prevenção
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dos males..
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Clínica Médica insere o aluno de Medicina na investigação e prática clínica,
visando o diagnóstico e a prevenção dos distúrbios mais prevalentes de origem infecciosa,
imunológica, alérgica, pneumológica, hematológica, cardiológicos e oncológica.
Bibliografia Básica:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison.19. Ed. Vol. 1. Porto
Alegre: Artmed, 2017
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2014
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 2. 23/24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2009/2014.
Bibliografia Complementar:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison. 19. Ed. Vol. 2. Porto
Alegre: Artmed, 2017.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 1 – 3. Ed.Rio de Janeiro: Roca, 2016.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 2 – 3. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
PORTO C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em Ambulatório:
Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

MEDICINA DE URGÊNCIA

140 h

T

P

100

40

Ementa:
Atendimento inicial ao politraumatizado. Manuseio das vias aéreas. Choque. Trauma
torácico. Trauma abdominal. Trauma craniano. Trauma raquemedular. Luxações. Trauma
de extremidades. Trauma Urogenital. Queimaduras. Abdome Agudo. Parada

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

131

cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Uso de desfibrilador e monitores
cardíacos. Infarto Agudo do Miocárdio. Acidente Vascular Cerebral. Dor Torácica. Sistemas
de atendimento de emergências.
Objetivos:
Atuar no atendimento de emergência médica.
Reconhecer os principais eventos no atendimento de emergência.
Praticar atos que resguardem a vida do paciente internado no setor de emergência.
Conhecer os protocolos de atendimento de emergência que agilizam a atenção prioritária.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Medicina de Urgência é de importância vital para o futuro médico. Trata de
atendimentos de emergência em eventos de trauma ou ocorrências em que somente o
diagnóstico da situação e a atenção rápida, eficaz e ordenada pode salvar a vida do
paciente.
Bibliografia Básica:
GÓIS AFT, DEMUNER MSB, BERNARDI D, SILVA-JUNIOR M. Emergências Médicas. Ed
Atheneu, Rio de Janeiro, 2017.
PIRES MTB, STARLING SV. Erazo – Manual de Urgências em Pronto-Socorro. Ed
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2014.
TEIXEIRA, Júlio. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência. 3. Ed.
São Paulo: Atheneu, 2013.
Bibliografia Complementar:
BACARAT EC, MARTINS HS, VELASCO IT. Atualização em Emergências Médicas. Ed
Manole, São Paulo, 2009.
LOPES AC, VENDRAME LS. Manual de Medicina de Urgência. Ed Atheneu, Rio de
Janeiro, 201.
LOPES, A.C.G.; LOPES, H.P.; DELASCIO, R.; BITTENCOURT, A.P.L.; REIS, H.J.
Procedimentos em Medicina de Urgência e Emergência. Rio de Janeiro: Ed Atheneu,
2013.
MANNARINO, Luciano. Condutas médicas em emergência do hospital Cardio trauma.
Rio de Janeiro: Revinter, 2011.
MARTINS S, SOUTO MID. Manual de Emergências Médicas – Diagnóstico e
Tratamento. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2003.
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CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

FUNDAMENTOS DE ONCOLOGIA

40 h

T

P

40

00

Ementa:
O Objetivo desta disciplina é permitir uma visão global da problemática do câncer,
avaliando o câncer de ponto de vista biológico, fatores de risco associados ao seu
aparecimento, epidemiologia, modalidades diagnósticas, estadiamento, modalidades de
tratamento, seguimento, reabilitação e tratamentos de suporte em oncologia. Serão
avaliadas as noções gerais das modalidades de tratamento em oncologia, como a
cancerologia cirúrgica, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e iodoterapia.
Objetivos:
Propiciar conhecimentos básicos da epidemiologia, quadro clínicos, substancias
carcinogênicas, estadiamento;
Avaliar formas de tratamento, resultados dos mesmos no tratamentos das principais
patologias neoplásicas.
Inculcar a visão do paciente como um ser humano com uma doença neoplásica que
transforma sua vida e cujo tratamento não pode ser dissociado da visão humanitária..
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Aprender que o Câncer é uma doença considerada crônica, sendo assim controlável e
tratável na maior parte dos casos.
Bibliografia Básica:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison.19. Ed. Vol. 1. Porto
Alegre: Artmed, 2017
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2014
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 2. 23/24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2009/2014.
Bibliografia Complementar:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison. 19. Ed. Vol. 2. Porto
Alegre: Artmed, 2017.
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LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 1 – 3. Ed.Rio de Janeiro: Roca, 2016.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 2 – 3. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
PORTO C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em Ambulatório:
Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR III

40 h

T

P

40

00

Ementa:
Treinamento em serviço em unidades de saúde e ambulatórios visando a
conscientização e capacitação ao exercício das ações de atenção básica à saúde
programadas pelo SUS municipal. Ademais, participação na assitência aos grupos de
risco, no tratamento clínico das principais nosografias demandantes loco-regional. Há
também participação em atividades de extensão programadas pela coordenação do
curso e a Pró-reitoria de Extensão.
Objetivos:
Conhecer a rotina hospitalar
Acompanhar os trabalhos realizados em ações na comunidade, postos de saúde,
enfermarias, ambulatórios e visitas domiciliares
Acompanhar a evolução temporal e clínica no tratamento das diversas doenças nos
pacientes atendidos em unidades hospitalares
Conhecer os procedimentos médicos, desde a recepção do paciente até as condutas
terapêuticas, de tratamento e alta.
Participar de atividades na área saúde sob a supervisão do preceptor
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e
de Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos,
sanitários e ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência
e prevalência das condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Projeto Integrador visa a ambientação do futuro médico às práticas e rotinas
hospitalares, observando na prática o atendimento médico, suas condições e
variáveis.
Bibliografia Básica:
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ROCHA, J S Y. Manual de Saúde Pública & saúde Coletiva no Brasil. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2012.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 1– 3. Ed.Rio de Janeiro: Roca, 2016.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 2– 3. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
Bibliografia Complementar:
AGUIAR ZN. SUS. Sistema Único de Saúde. Ed Portinare, Rio de Janeiro, 2011.
ALMEIDA FILHO N, BARRETO ML. Epidemiologia e saúde. Ed Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro, 2012.
ALMEIDA FILHO N, ROUQUARYOL MZ. Introdução à epidemiologia. Ed Medsi, Rio
de Janeiro, 2006.
GOLDMAN,L.ALSIELLO,D.Cecil Medicina. Vol 1 Ed Elsever, Rio de Janeiro, 2014.
GORDIS L. Epidemiologia. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2010
NONO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE

480 h

T

P

96

384

Ementa:
O internato de medicina de família e comunidade acontece no âmbito da Atenção
Básica, nas respectivas Estratégias de Saúde da Família, com vistas à identificação e
abordagem de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e
reabilitações desenvolvidas pela Equipe de Saúde da Família. Reflexão sobre os
princípios do planejamento em saúde. Entendimento dos programas de saúde, no seu
escopo político e operacional, em nível de atenção básica em saúde. Entendimento da
dinâmica de saúde/doença, nos âmbitos individual, familiar e coletivo em interação
com intervenções preventivas, curativas e de reabilitação. Análise e discussão do
Sistema Único de Saúde (SUS) tomando como referência o Programa de Saúde da
Família (PSF) enquanto estratégia de reorganização do modelo assistencial.
Experimentação de trabalho em equipe multiprofissional.
Objetivos:
Compreender os conhecimentos atuais da medicina da família, planejamento familiar
e abordagem do tema na prática médica.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias no
atendimento do indivíduo e da família.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base no histórico familiar.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de
prevenção dos males.
Descrever os problemas de saúde e medicina preventiva em âmbito familiar.
Executar técnicas indispensáveis ao exercício futuro de atos médicos com foco na
família.
Reconhecer a importância da aquisição ou aprimoramento de atitudes adequadas em
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relação ao cuidado aos pacientes em seu ambiente familiar.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e
de Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos,
sanitários e ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência
e prevalência das condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Internato em Medicina de Família e Comunidade possibilita ao aluno de Medicina
uma visão crítica e atuante nos aspectos clínicos que envolvem o ambiente familiar,
assim como a conscientização da família como estrutura de manutenção da saúde e
prevenção de enfermidades. A disciplina interage com diversas especialidades
médicas, e reúne conhecimento prévio de diversas disciplinas do ciclo básico e clínico,
numa abordagem direcionada à família e principalmente à medicina preventiva familiar
Bibliografia Básica:
DUNCAN BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseada
em evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade:
princípios, formação e prática. Volume I. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade:
princípios, formação e prática. Volume II. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
Bibliografia Complementar:
BICKLEY, L. S. Bates, Propedêutica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2015.
PORTO, C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2010.
PORTO C.Semiologia Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2014.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N.
Ambulatório: Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.

Medicina

em

WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais. Ed Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2009.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

T

P
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INTERNATO EM CLÍNICA MÉDICA

300 h

60

240

Ementa:
Estudo global das patologias com ênfase em medidas de prevenção e tratamento.
Estágio de treinamento em Serviços de Atenção em Saúde individual e coletiva.
Relação médico Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica.
Objetivos:
Compreender os conhecimentos atuais da clínica médica relacionados aos sistemas
do organismo.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias
para ambiente hospitalar e ambulatorial.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de
prevenção dos males.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O internato em Clínica Médica insere o aluno de Medicina na investigação e prática
clínica, visando o diagnóstico e a prevenção dos distúrbios mais prevalentes de origem
infecciosa, imunológica, alérgica, pneumológica, hematológica, cardiológicos e
oncológica.
Bibliografia Básica:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison.19. Ed. Vol. 1. Porto
Alegre: Artmed, 2017
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2014
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 2. 23/24. Ed. Rio de janeiro:
Elsevier, 2009/2014.
Bibliografia Complementar:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison. 19. Ed. Vol. 2.
Porto Alegre: Artmed, 2017.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 1 – 3. Ed.Rio de Janeiro: Roca, 2016.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 2 – 3. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
PORTO C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2010.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em
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Ambulatório: Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.
DÉCIMO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

290 h

T

P

58

232

Ementa:
Estágio de treinamento em serviço, nos ambulatório e unidades de internação nas
áreas de ginecologia e obstetrícia.
Objetivos:
Desenvolver as habilidades necessárias à anamnese, exame e tratamento de
patologias ginecológicas.
Realizar exames propedêutico toco-ginecológico, clínico e subsidiário na mulher.
Indicar e interpretar exames laboratoriais e de imagem relativos ao aparelho
reprodutor.
Conhecer as modificações físicas e psicológicas do organismo materno no período
grávido-puerperal e a correta assistência ao parto humanizado.
Conhecer a etiopatogenia, a fisiopatologia e o quadro clínico das patologias
relacionadas à gravidez ou concomitante a ele.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O internato em Ginecologia e Obstetrícia visa promover a construção continuada do
conhecimento relativo à fisiologia do aparelho reprodutor feminino e gravidez,
parturição e puerpério, das suas patologias e respectivos tratamentos, fornecendo
elementos clínicos e subsídios basilares para o diagnóstico precoce e atuação pontual
nas patologias ginecológicas e obstétricas.
Bibliografia Básica:
AQUINO-CASTRO R. Terapêutica em Ginecologia. Ed Manole, São Paulo, 2012.
MONTENEGRO, Carlos A. Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende:
obstetrícia Fundamental. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
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ZUGAIB, Marcelo; FRANCISCO Rossana Pulcineli Viera. Obstetrícia. 3. Ed. Manole,
São Paulo, 2016.
Bibliografia Complementar:
BEREK, J. S. NOVAK. Tratado de Ginecologia. 15. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2016.
CASTELLO GIRÃO, Manoel João Batista (Ed.); CASTRO, Rodrigo de Aquino (Coord.).
Terapêutica em Ginecologia: protocolos de assistência do departamento.
Barueri: Manole, 2012. 187 p.
LIMA, Geraldo Rodrigues de. Ginecologia clínica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015.
MENKE CH, RIVOIRE WA, PASSOS EP, FREITAS F. Rotinas em Ginecologia. São
Paulo: Artmed, 2017.
PLATAN JUNIOR JT, TOY EC. Casos Clínicos em medicina Interna. Ed Artmed,
Porto Alegre, 2011.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM SAÚDE COLETIVA

320 h

T

P

64

256

Ementa:
O Internato em Saúde Coletiva busca a sistematização e a compreensão do conceito
ampliado de Saúde, baseado desenvolvimento da Política de Saúde no Brasil,
enfatizando a evolução histórica, a criação do SUS e a consolidação até os dias
atuais. Busca a contextualização de Política Pública, do sistema único de saúde e da
saúde da família a vigilância em saúde com abordagem epidemiológica, sanitária e
ambiental e o conhecimento da assistência médica individual e coletiva nos serviços
de atenção primária de saúde, dentro da concepção do SUS.
Objetivos:
Compreender os conhecimentos atuais da medicina da família, planejamento familiar
e abordagem do tema na prática médica.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias no
atendimento do indivíduo e da família.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base no histórico familiar.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de
prevenção dos males.
Descrever os problemas de saúde e medicina preventiva em âmbito familiar.
Executar técnicas indispensáveis ao exercício futuro de atos médicos com foco na
família.
Reconhecer a importância da aquisição ou aprimoramento de atitudes adequadas em
relação ao cuidado aos pacientes em seu ambiente familiar.
Habilidades e Competências:
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Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e
de Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos,
sanitários e ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência
e prevalência das condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Internato em Saúde Coletiva possibilita ao aluno de Medicina uma visão crítica e
atuante das Políticas de Saúde Públicas, abordando critérios de Saúde da Família,
Vigilancia em Saúde e Epidemiológicos dentro da concepção do SUS. A disciplina
interage com diversas especialidades médicas, e reúne conhecimento prévio de
diversas disciplinas do ciclo básico e clínico, numa abordagem direcionada à família e
principalmente à medicina preventiva familiar
Bibliografia Básica:
DUNCAN BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseada
em evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade:
princípios, formação e prática. Volume I. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade:
princípios, formação e prática. Volume II. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
Bibliografia Complementar:
BICKLEY, L. S. Bates, Propedêutica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2015.
PORTO, C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2010.
PORTO C.Semiologia Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2014.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em
Ambulatório: Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.
WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais. Ed Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2009.
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DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM SAÚDE MENTAL

300 h

T

P

60

240

Ementa:
Estágio de treinamento em serviço na rede básica de atenção à saúde nos Centros de
Atenção Psicossocial.
Objetivos:
Desenvolver conhecimentos essenciais para a relação médico-paciente em Saúde
Mental.
Analisar os fatores essenciais para a e atenção integral à saúde.
Compreender as alterações do psiquismo: suas manifestações e suas causas.
Detectar os problemas psiquiátricos mais comuns na prática médica.
Avaliar condutas terapêuticas e de reabilitação social.
Discutir temas éticos em Psiquiatria.
Acompanhar casos clínicos.
Diagnosticar e tratar doenças e problemas psiquiátricos.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Internato em Saúde Mental tem como meta ensinar a prevenção, diagnóstico e
tratamento das patologias de traço psiquiátrico, detectando alterações no psiquismo e
suas consequências.
Bibliografia Básica:
PAYÁ, ROBERTA. Intercâmbio das Psicoterapias: como cada abordagem
psicoterapêutica compreende os transtornos psiquiátricos. São Paulo: Roca,
2011.
SADOCK, Benjamin James. Compêndio de Psiquiatria: ciência do comportamento
e psiquiatria clínica. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007/2017.
BICKLEY, Lynn S. Bates, Propedêutica Médica essencial. 7. Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2015.
Bibliografia Complementar:
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BRASIL, Marco Antonio Alves (Ed.). Psicologia médica: a dimensão psicossocial
da prática médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 283 p.
GABBARD, K. Psiquiatria psicodinâmica na prática clínica. 5. Ed. Porto Alegre:
artmed, 2016
MIOTTO EC, LUCIA MCS, SCAFF M.Neuropsicologia Clinica. Ed Roca, Rio de
Janeiro, 2015.
RANGÉ B. Psicoterapia Cognitivo-Comportamental – Um Diálogo com a
Psiquiatria.Ed Artmed, Rio de Janeiro, 2011
SAGER, Liliana (editor). Psiquiatria, saúde mental e a clínica da impulsividade.
São Paulo: Manole, 2015.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM CLÍNICA CIRÚRGICA

290 h

T

P

58

232

Ementa:
Estágio de treinamento e estudos para conhecimento científico na área de cirurgia,
compreendendo os diagnósticos das principais patologias cirúrgicas, suas
complicações e indicações cirúrgicas eletivas e emergenciais.
Objetivos:
Elaborar hipóteses diagnósticas e suas respectivas condutas para a resolução dos
casos apresentados.
Executar e auxiliar em procedimentos cirúrgicos e de anestesia.
Acompanhar exames, diagnóstico, indicação terapêutica, tratamento e evolução de
casos cirúrgicos.
Comportar-se adequadamente em ambiente cirúrgico e estar preparado para trabalho
em equipe.
Reconhecer as funções e responsabilidades de cada elemento do combinado
cirúrgico.
Identificar e manusear os instrumentos cirúrgicos básicos.
Dominar as noções básicas de indicação cirúrgica, os princípios gerais de pré e pósoperatórios.
Descrever as principais patologias cirúrgicas.
Entender a etiopatogenia, fisiopatologia, evolução, momento da indicação da cirurgia,
técnicas e táticas cirúrgicas.
Conhecer as indicações e contra indicações de exames e procedimentos.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
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Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O internato em Clínica Cirúrgica contribui para a formação do futuro médico no
diagnóstico de patologias que requerem intervenção cirúrgica, assim como a
abordagem teórica e prática de tais procedimentos em sua condução,
acompanhamento e auxílio.
Bibliografia Básica:
ANDREOLLO, A.; DRAGA A. N. Atualidades em clínica cirúrgica: intergastro e
trauma. São Paulo: Atheneu, 2013.
BEAUCHAMP, R. Daniel; COURTNEY, M. Sabiston: tratado de cirurgia. 19. ed. Vol.
1. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
BEAUCHAMP, R. Daniel; COURTNEY, M. Sabiston: tratado de cirurgia. 19. ed.Vol.
2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
Bibliografia Complementar:
GAMA, Rodrigues Joaquim José. Clínica cirúrgica. Vol. 1. São Paulo: Manole, 2008.
GAMA, Rodrigues Joaquim José. Clínica cirúrgica. Vol. 2. São Paulo: Manole, 2008.
JORGE-FILHO I. Cirurgia Geral Pré e Pós-operatória. Ed Atheneu, Rio de Janeiro,
2011.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2008.
Townsend |. Courtney M. Atlas de técnicas cirúrgicas. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM PEDIATRIA

292 h

T

P

58

234

Ementa:
Estudo global das patologias da criança e adolescente com ênfase em medidas de
prevenção e tratamento. Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes
para o atendimento clínico abordando propedêutica e terapêutica das doenças
prevalentes nestes ciclos da vida.
Objetivos:
Realizar anamnese e exame físico da criança nas diferentes fases de
desenvolvimento;
Desenvolver raciocínio clínico baseado na anamnese e exame físico, formulando
hipóteses diagnósticas fundamentadas e indicando os exames complementares
estritamente necessários para sua elucidação;
Conhecer e prescrever a terapêutica adequada para as doenças prevalentes na
infância e adolescência e fornecer aconselhamentos pertinentes;
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Acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente,
promover sua saúde e prevenir agravos;
Demonstrar comprometimento e postura ética na atenção integral à criança e sua
família.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Internato de Pediatria caracteriza-se pelo ensino do diagnóstico, prevenção e
tratamento de doenças que afetam em maior grau a criança e o adolescente.
Bibliografia Básica:
MARCONDES E, VAZ FAC, RAMOS JLA, OKY Y. Pediatria Básica. Ed Elsevier, Rio
de Janeiro, 2003.
MARCONDES, E. Pediatria Básica Tomo II Clínica Geral. Ed Sarvier, São Paulo,
2003.
OLIVEIRA, R. J. Blackbook Pediatria. Ed Blackbook, São Paulo, 2011.
Bibliografia Complementar:
KLIEGMAN RM, BEHRMAN RE, JENSON HB, STANTON BF. Tratado de Pediatria.
Vol. 1 Ed Elsevier, Rio de Janeiro, 2014.
KLIEGMAN RM, BEHRMAN RE, JENSON HB, STANTON BF. Tratado de Pediatria.
Vol. 2 Ed Elsevier, Rio de Janeiro, 2014.
LA TORRE FPF. Emergências em Pediatria. Ed Manole, São Paulo, 2013.
MARCONDES, E. Pediatria Básica Tomo III Clínica Específica.
Paulo, 2003.

Ed Sarvier, São

WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais. Ed Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2016.
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CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

288 h

T

P

56

232

Ementa:
Desenvolvimento de habilidades e conhecimentos na abordagem e realização de
procedimentos de pacientes atendidos em serviços de urgências e emergências
considerando diagnósticos, tratamento e conduta. Classificar risco e determinar
urgência do atendimento.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O internato em Serviço de Urgência e Emergência possibilita ao discente análise e
atendimentos de emergências em eventos de trauma ou ocorrências em que somente
o diagnóstico da situação e a atenção rápida, eficaz e ordenada podem salvar a vida
do paciente.
Bibliografia Básica:
GÓIS AFT, DEMUNER MSB, BERNARDI D, SILVA-JUNIOR M. Emergências
Médicas. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2017.
PIRES MTB, STARLING SV. Erazo – Manual de Urgências em Pronto-Socorro. Ed
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2014.
TEIXEIRA, Júlio. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência. 3.
Ed. São Paulo: Atheneu, 2013.
Bibliografia Complementar:
BACARAT EC, MARTINS HS, VELASCO IT. Atualização em Emergências Médicas.
Ed Manole, São Paulo, 2009.
LOPES AC, VENDRAME LS. Manual de Medicina de Urgência. Ed Atheneu, Rio de
Janeiro, 201.
LOPES, A.C.G.; LOPES, H.P.; DELASCIO, R.; BITTENCOURT, A.P.L.; REIS, H.J.
Procedimentos em Medicina de Urgência e Emergência. Rio de Janeiro: Ed Atheneu,
2013.
MANNARINO, Luciano. Condutas médicas em emergência do hospital Cardio trauma.
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Rio de Janeiro: Revinter, 2011.
MARTINS S, SOUTO MID. Manual de Emergências Médicas – Diagnóstico e
Tratamento. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2003.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

80 h

Ementa:
Elaboração de artigo científico e ou monografia visando a apresentação junto a uma
banca examinadora.
Objetivos:
Desenvolver um trabalho científico de acordo com os procedimentos corretos.
Capacitar o aluno à investigação científica crítica.
Desenvolver a capacidade de análise, argumentação e escrita científica.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e
de Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos,
sanitários e ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência
e prevalência das condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo a elaboração de um trabalho
científico condizente com as normas acadêmicas, incentivando a pesquisa e a análise
crítica.
Bibliografia Básica:
FONSECA, Regina Célia Veiga da. Metodologia do trabalho científico. São Paulo:
Iesde, 2008.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2012.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. Metodologia científica. 7. ed., São Paulo: Atlas,
2011.
Bibliografia Complementar:
ANDERY, M. A. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 15.ed. Rio
de Janeiro: Espaço e Tempo, 2012.
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BERTUCCI, J. L. O. Metodologia básica para elaboração de trabalhos de
conclusão de cursos. São Paulo: Atlas, 2009.
DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
MACIEL, M. I. A pesquisa-ação e Habermas: um novo paradigma. Belo Horizonte:
UNA, 1999.

4.7.2 Internato ou Estágio Curricular
4.7.2.1. Princípios Organizadores do Estágio Supervisionado em Medicina

Internato ou Estágio Curricular é o último ciclo do curso de graduação em Medicina,
livre de disciplinas acadêmicas, durante o qual o estudante deve receber treinamento
intensivo, contínuo, sob supervisão docente, em unidade de saúde. Para ingressar no
período de internato é necessário que o discente tenha sido aprovado em todas as
disciplinas do ciclo básico e ciclo clínico.
A carga horária total do Internato prevista é de 2560 horas, perfazendo um total de
35% da carga horária total do curso, em pleno atendimento às Diretrizes Curriculares
Nacionais para Curso de Graduação em Medicina.
São os seguintes os objetivos do Internato:
a) Representar a última etapa da formação escolar do médico geral com capacidade de
resolver, ou bem encaminhar, os problemas de saúde da população a que vá servir;
b) Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos
ciclos anteriores do curso de graduação;
c) Permitir melhor adestramento em técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício de
atos médicos básicos;
d) Promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitude adequada à assistência aos
pacientes;
e) Possibilitar a prática da assistência integrada, pelo estímulo interação dos diversos
profissionais da equipe de saúde;
f) Permitir experiências em atividades resultantes da interação escola médica-comunidade,
pela participação em trabalhos extra-hospitalares, ou de campo;
g) Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde pela prevenção das
doenças;
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h) Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades deveres éticos do médico,
perante o usuário dos serviços de saúde, a unidade de saúde e a comunidade;
i) Desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado.
O Internato curricular de Medicina do Centro Universitário UNIFACIG, é composto pela
prática clínica sob supervisão docente e de preceptoria, desenvolvido pelos alunos do Curso
de Medicina nos últimos dois anos, em serviços de saúde próprios e conveniados, com o
objetivo principal de proporcionar aos estudantes a aproximação com a realidade
profissional, com vistas ao desenvolvimento de sua formação técnica, cultural, cientifica e
pedagógica, no sentido de prepará-lo para o exercício da profissão e cidadania.
Neste contexto, o interno deverá atuar nos vários cenários de atenção a saúde no
âmbito primário, secundário e terciário, existente no Sistema Único de Saúde, servindo-se
para isso da Clínica de Especialidades UNIFACIG e dos demais estabelecimentos de saúde
do município de Manhuaçu como: Unidades Básicas de Saúde - UBS, Centro Estadual de
Atenção Especializada - CEAE, da Policlínica Municipal, dos Centros de Atenção
Psicossocial – CAPS, do Hospital Municipal que possui porta de entrada para as urgências e
emergências da região de saúde e do Hospital César Leite - HCL.
A DCN de 2014 do curso de Medicina define que o médico deverá ter formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, estando apto para atuar na perspectiva da
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a
cidadania e como promotor da saúde integral do ser humano, sendo assim nosso objetivo é
propiciar esta vivência a todos os graduandos, realizando um internato qualificado, a fim de
instrumentalizar o futuro médico com as habilidades e competências necessárias para
atender a sociedade em todas as suas necessidades.

4.7.2.2. Estruturação dos Estágios
Em conformidade com o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Medicina do Centro
Universitário UNIFACIG, o Internato carga horária de 2.560 horas, distribuídas de acordo
com o quadro abaixo.
Quadro 1. Distribuição das disciplinas do Internato.
Período
9°
10°
11°

Estágio
Medicina de Família e Comunidade
Clínica Médica
Ginecologia/Obstetrícia
Saúde Coletiva
Clínica Cirúrgica

Carga Horária
480
300
290
320
290

CH
780
610
590
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12°

Saúde Mental
Pediatria
Serviço de Urgência e Emergência
Total Internato

300
292
288

580
2.560

NONO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE

480 h

T

P

96

384

Ementa:
O internato de medicina de família e comunidade acontece no âmbito da Atenção
Básica, nas respectivas Estratégias de Saúde da Família, com vistas à identificação e
abordagem de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e
reabilitações desenvolvidas pela Equipe de Saúde da Família. Reflexão sobre os
princípios do planejamento em saúde. Entendimento dos programas de saúde, no seu
escopo político e operacional, em nível de atenção básica em saúde. Entendimento da
dinâmica de saúde/doença, nos âmbitos individual, familiar e coletivo em interação
com intervenções preventivas, curativas e de reabilitação. Análise e discussão do
Sistema Único de Saúde (SUS) tomando como referência o Programa de Saúde da
Família (PSF) enquanto estratégia de reorganização do modelo assistencial.
Experimentação de trabalho em equipe multiprofissional.
Objetivos:
Compreender os conhecimentos atuais da medicina da família, planejamento familiar
e abordagem do tema na prática médica.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias no
atendimento do indivíduo e da família.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base no histórico familiar.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de
prevenção dos males.
Descrever os problemas de saúde e medicina preventiva em âmbito familiar.
Executar técnicas indispensáveis ao exercício futuro de atos médicos com foco na
família.
Reconhecer a importância da aquisição ou aprimoramento de atitudes adequadas em
relação ao cuidado aos pacientes em seu ambiente familiar.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e
de Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos,
sanitários e ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência
e prevalência das condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

149

Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Internato em Medicina de Família e Comunidade possibilita ao aluno de Medicina
uma visão crítica e atuante nos aspectos clínicos que envolvem o ambiente familiar,
assim como a conscientização da família como estrutura de manutenção da saúde e
prevenção de enfermidades. A disciplina interage com diversas especialidades
médicas, e reúne conhecimento prévio de diversas disciplinas do ciclo básico e clínico,
numa abordagem direcionada à família e principalmente à medicina preventiva familiar
Local de Estágio
Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Manhuaçu – MG que utilizam a Estratégia Saúde da Família como modelo para
cuidados na Atenção Primária à Saúde. Horário de funcionamento de 8h dia na
unidade, de segunda a sexta-feira.
Conteúdos Teóricos
Fundamentos teóricos (princípios da Medicina de Família e Comunidade, da Atenção
Primária à Saúde e saúde coletiva).
Fundamentos de prática (abordagem individual, familiar, comunitária, raciocínio clínico,
habilidades de comunicação, educação permanente, ética/bioética e pesquisa em
saúde).
Gestão e Organização de Serviços de Saúde (conhecer e descrever os principais
problemas de saúde da população adscrita, gestão e organização do processo de
trabalho, trabalho em equipe multiprofissional).
Atenção individual (abordagem a problemas gerais e inespecíficos, cuidados
paliativos, cuidado domiciliar, rastreamento, urgência/emergência, realização de
procedimentos ambulatoriais).
Atenção a grupos populacionais específicos ou situações específicas (Ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual
quanto coletivo, em uma população adscrita saúde da criança/adolescente, do idoso,
da mulher, do homem, atenção a sexualidade, ao ciclo gravídico-puerperal, situações
de violências e vulnerabilidade, saúde do trabalhador).
Medicina baseada em evidências em suas ações individuais e coletivas.
Atividades
Atendimento na unidade saúde de demanda espontânea e programada na assistência
a família, indivíduo e comunidade.
Atendimento das rotinas do serviço, conforme linhas guias e protocolos de serviço,
compondo a equipe multiprofissional nos principais programas de assistência como
pré-natal de baixo risco, puericultura, sala de vacina, coleta de exame citopatológico,
pequenos procedimentos cirúrgicos, sala de curativo e em programas prioritários
definidos pelo Ministério da Saúde.
Promover a saúde com atividades educativas para comunidade com base em doenças
prevalentes no território sanitário.
Participar e promover a educação continuada em saúde da equipe multiprofissional.
Participar de visita domiciliar que assegure o acesso a saúde a pessoas vulneráveis,
como idosos, deficientes, vítimas de acidentes e em casos complexos conforme
determinantes sociais de saúde.
Participar de reunião de equipe para elaboração de planos estratégicos de cuidado
pensando em efetividade do serviço.
Revisão semiológica (anamnese e exame físico) com preceptor médico em
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atendimento básico à saúde;
Utilizar de ferramentas de suporte como telemedicina na elaboração de hipótese
diagnóstica, prescrição, prognóstico na elaboração do plano de cuidado.
Participar de reuniões clínicas para discutir casos clínicos, elaborar planos de
intervenção e mesmo participar em apoio aos serviços de matriciamento do CAPS,
NASF e outros serviços.
Preencher documentação que assegure toda a prática médica sob supervisão do
preceptor médico.
Utilizar prontuário eletrônico ou em papel sob supervisão do preceptor médico.
Sistema de Avaliação e Aprovação:
As avaliações serão feitas valorizando a importância do aprimoramento de
competências e aquisição de novas habilidades baseado nos aspectos formativo e
somativo tomando por base a distribuição de 100 pontos e necessidade para
aprovação de somar 60 pontos.
Distribuição dos 100 pontos:
Construção do Portfólio Reflexivo – 35 pontos (Feedback semanal/ Desenvolvimento
de Competências)
Avaliação do Preceptor Médico – 15 pontos (Final do estágio utilizando como
parâmetro um checklist atitudinal)
Exame Estruturado de habilidades clínicas – OSCE – 20 pontos (1 ou mais estações
aplicadas ao final do semestre de temas definidos pelo professor do módulo,
supervisionado pelo coordenador de internato)
Prova Objetiva/ Trabalhos – 30 pontos
Bibliografia Básica:
DUNCAN BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseada
em evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade:
princípios, formação e prática. Volume I. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade:
princípios, formação e prática. Volume II. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
Bibliografia Complementar:
BICKLEY, L. S. Bates, Propedêutica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2015.
PORTO, C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2010.
PORTO C.Semiologia Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2014.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em
Ambulatório: Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.
WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais. Ed Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2009.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM CLÍNICA MÉDICA

300 h

T

P

60

240

Ementa:
Estudo global das patologias com ênfase em medidas de prevenção e tratamento.
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Estágio de treinamento em Serviços de Atenção em Saúde individual e coletiva.
Relação médico Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica.
Objetivos:
Compreender os conhecimentos atuais da clínica médica relacionados aos sistemas
do organismo.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias
para ambiente hospitalar e ambulatorial.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de
prevenção dos males.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O internato em Clínica Médica insere o aluno de Medicina na investigação e prática
clínica, visando o diagnóstico e a prevenção dos distúrbios mais prevalentes de origem
infecciosa, imunológica, alérgica, pneumológica, hematológica, cardiológicos e
oncológica.
Local de Estágio
Leitos de internação de Clínica Médica do Hospital César Leite Manhuaçu – Mg.
Horário de 6h dia no turno manhã, de segunda a sexta-feira, iniciando as 7 horas e
finalizando obrigatoriamente as 13h, por 10 semanas ininterruptas. Uma vez na
semana participar de grupo de discussão clínico de 3 horas definido com o preceptor
coordenador, no turno da tarde ou noite.
Conteúdo Teórico:
Anemias
Hemoterapia
Hidratação
Pneumonias
DPOC
Embolia Pulmonar
Insuficiência Cardíaca Congestiva
Infarto Agudo do Miocárdio
Arritmias
Insuficiência Renal Aguda e Crônica
Doenças Hepáticas (hepatites, cirrose)
Pancreatite aguda e crônica
Atividades
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Visitas aos pacientes internados nas enfermarias de Clínica Médica;
Avaliação clínica dos pacientes;
Visita geral ao serviço com discussão dos casos mais interessantes e complexos
(round);
Revisão semiológica (anamnese e exame físico) com preceptor em visita aos leitos
hospitalares;
Práticas clínicas especializadas
Sistema de Avaliação e Aprovação:
As avaliações serão feitas valorizando a importância do aprimoramento de
competências e aquisição de novas habilidades baseado nos aspectos formativo e
somativo tomando por base a distribuição de 100 pontos e necessidade para
aprovação de somar 60 pontos.
Distribuição dos 100 pontos:
Escala de Atitudes - 50 pontos (1 feedback avaliativo do preceptor no meio e ao final
do estágio)
Exame Estruturado de habilidades clínicas – OSCE – 20 pontos (1 estação aplicada
ao final do semestre de temas definidos pelo professor do módulo, supervisionado
pelo coordenador do projeto)
Prova Objetiva – 30 pontos (a prova objetiva será aplicada na última semana do
estágio em dia e local previamente informados aos alunos, de responsabilidade do
preceptor coordenador do estágio, sob supervisão do coordenador geral de estágio do
Centro Universitário UNIFACIG
Bibliografia Básica:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison.19. Ed. Vol. 1. Porto
Alegre: Artmed, 2017
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 1. 24. Ed. Rio de janeiro: Elsevier,
2014
GOLDMAN, L.; AUSIELLO D. Cecil, medicina. Vol. 2. 23/24. Ed. Rio de janeiro:
Elsevier, 2009/2014.
Bibliografia Complementar:
FALCI AS, KASPER DL, LONGO DL. Medicina Interna Harrison. 19. Ed. Vol. 2.
Porto Alegre: Artmed, 2017.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 1 – 3. Ed.Rio de Janeiro: Roca, 2016.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. Vol. 2 – 3. Ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
PORTO C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2010.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em
Ambulatório: Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.
DÉCIMO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

290 h

T

P

58

232

Ementa:
Estágio de treinamento em serviço, nos ambulatório e unidades de internação nas
áreas de ginecologia e obstetrícia.
Objetivos:
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Desenvolver as habilidades necessárias à anamnese, exame e tratamento de
patologias ginecológicas.
Realizar exames propedêutico toco-ginecológico, clínico e subsidiário na mulher.
Indicar e interpretar exames laboratoriais e de imagem relativos ao aparelho
reprodutor.
Conhecer as modificações físicas e psicológicas do organismo materno no período
grávido-puerperal e a correta assistência ao parto humanizado.
Conhecer a etiopatogenia, a fisiopatologia e o quadro clínico das patologias
relacionadas à gravidez ou concomitante a ele.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O internato em Ginecologia e Obstetrícia visa promover a construção continuada do
conhecimento relativo à fisiologia do aparelho reprodutor feminino e gravidez,
parturição e puerpério, das suas patologias e respectivos tratamentos, fornecendo
elementos clínicos e subsídios basilares para o diagnóstico precoce e atuação pontual
nas patologias ginecológicas e obstétricas.
Local de Estágio e Horário
Ambulatórios de ginecologia/obstetrícia da Secretaria Municipal de Saúde de
Manhuaçu e da clínicas do Centro Universitário UNIFACIG. Enfermaria, e sala de
parto do Hospital Cesar Leite. Horário de 6h dia pela manhã de 7h as 13 horas,
segunda a sexta-feira, no Hospital César Leite. 4h semana em ambulatórios conforme
rodízio interno do módulo.
Conteúdo Teórico
Atendimento mulheres vítimas de violência e Anticoncepção de Emergência
Abdome Agudo em ginecologia
Hemorragias obstétricas
Doença inflamatória pélvica aguda
Urgências hipertensivas prevalentes
Doenças sexualmente transmissíveis
Síndromes infecciosas
Trabalho de parto
Urgências e emergências puerpério
Urgências e emergências da gestação
Atividades
Visitas aos pacientes internados nas enfermarias de Ginecologia e Obstetrícia;
Discussão dos principais casos internados na enfermaria (round);
Ambulatório de ginecologia (pré e pós-operatório);
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Ambulatório de pré-natal (baixo risco em UBS) e (alto risco);
Revisão semiológica (anamnese e exame físico) com professores nos leitos;
Centro cirúrgico geral / cirurgias ginecológicas;
Centro obstétrico (parto vaginal e cesáreo);
Plantões de 12 horas.
Sistema de Avaliação e Aprovação:
As avaliações serão feitas valorizando a importância do aprimoramento de
competências e aquisição de novas habilidades baseado nos aspectos formativo e
somativo tomando por base a distribuição de 100 pontos e necessidade para
aprovação de somar 60 pontos.
Distribuição dos 100 pontos:
Escala de Atitudes - 50 pontos (1 feedback avaliativo do preceptor no meio e ao final
do estágio)
Exame Estruturado de habilidades clínicas – OSCE – 20 pontos (1 estação aplicada
ao final do semestre de temas definidos pelo professor do módulo, supervisionado
pelo coordenador do projeto)
Prova Objetiva – 30 pontos (a prova objetiva será aplicada na última semana do
estágio em dia e local previamente informados aos alunos, de responsabilidade do
preceptor coordenador do estágio, sob supervisão do coordenador geral de estágio do
Centro Universitário UNIFACIG)
Bibliografia Básica:
AQUINO-CASTRO R. Terapêutica em Ginecologia. Ed Manole, São Paulo, 2012.
MONTENEGRO, Carlos A. Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende:
obstetrícia Fundamental. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
ZUGAIB, Marcelo; FRANCISCO Rossana Pulcineli Viera. Obstetrícia. 3. Ed. Manole,
São Paulo, 2016.
Bibliografia Complementar:
BEREK, J. S. NOVAK. Tratado de Ginecologia. 15. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2016.
CASTELLO GIRÃO, Manoel João Batista (Ed.); CASTRO, Rodrigo de Aquino (Coord.).
Terapêutica em Ginecologia: protocolos de assistência do departamento.
Barueri: Manole, 2012. 187 p.
LIMA, Geraldo Rodrigues de. Ginecologia clínica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015.
MENKE CH, RIVOIRE WA, PASSOS EP, FREITAS F. Rotinas em Ginecologia. São
Paulo: Artmed, 2017.
PLATAN JUNIOR JT, TOY EC. Casos Clínicos em medicina Interna. Ed Artmed,
Porto Alegre, 2011.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM SAÚDE COLETIVA

320 h

T

P

64

256

Ementa:
O Internato em Saúde Coletiva busca a sistematização e a compreensão do conceito
ampliado de Saúde, baseado desenvolvimento da Política de Saúde no Brasil,
enfatizando a evolução histórica, a criação do SUS e a consolidação até os dias
atuais. Busca a contextualização de Política Pública, do sistema único de saúde e da
saúde da família a vigilância em saúde com abordagem epidemiológica, sanitária e
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ambiental e o conhecimento da assistência médica individual e coletiva nos serviços
de atenção primária de saúde, dentro da concepção do SUS.
Objetivos:
Compreender os conhecimentos atuais da medicina da família, planejamento familiar
e abordagem do tema na prática médica.
Estimular o desenvolvimento das habilidades e a vivência das atitudes próprias no
atendimento do indivíduo e da família.
Realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base no histórico familiar.
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de
prevenção dos males.
Descrever os problemas de saúde e medicina preventiva em âmbito familiar.
Executar técnicas indispensáveis ao exercício futuro de atos médicos com foco na
família.
Reconhecer a importância da aquisição ou aprimoramento de atitudes adequadas em
relação ao cuidado aos pacientes em seu ambiente familiar.
Habilidades e Competências:
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Análise das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e as Condições de Vida e
de Saúde de Comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos,
sanitários e ambientais, considerando dimensões de risco, vulnerabilidade, incidência
e prevalência das condições de saúde
Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Gerenciamento do Cuidado em Saúde
Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Internato em Saúde Coletiva possibilita ao aluno de Medicina uma visão crítica e
atuante das Políticas de Saúde Públicas, abordando critérios de Saúde da Família,
Vigilancia em Saúde e Epidemiológicos dentro da concepção do SUS. A disciplina
interage com diversas especialidades médicas, e reúne conhecimento prévio de
diversas disciplinas do ciclo básico e clínico, numa abordagem direcionada à família e
principalmente à medicina preventiva familiar
Local de Estágio e Horário
Territórios com cobertura da Estratégia Saúde da Família no Município de Manhuaçu,
Unidades Básicas e secundárias de saúde. Horário de 4h dia de segunda a sextafeira, nas unidades de saúde, conforme rodízio interno do módulo.
Conteúdo Teórico
Estudos epidemiológicos e ocorrências de agravos em saúde do Município de
Manhuaçu
Legislação e Notificações em Saúde
Bancos de informações em Saúde do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de
Saúde e Municipal
Diagnóstico e intervenção no território sanitário de saúde.
Campanhas de saúde do Ministério da Saúde
Atendimentos clínicos nas unidades de Saúde
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Atividades
Acompanhamento de rotinas ambulatoriais;
Realizar Notificações e organização de serviços;
Vigilância Epidemiológica em atenção básica e hospitalar
Participação em comissão de controle de infecção hospitalar.
Sistema de Avaliação e Aprovação:
As avaliações serão feitas valorizando a importância do aprimoramento de
competências e aquisição de novas habilidades baseado nos aspectos formativo e
somativo tomando por base a distribuição de 100 pontos e necessidade para
aprovação de somar 60 pontos.
Distribuição dos 100 pontos:
Construção do Portfólio Reflexivo – 35 pontos (Feedback semanal/ Desenvolvimento
de Competências)
Avaliação do Preceptor Médico – 15 pontos (Final do estágio utilizando como
parâmetro um checklist atitudinal)
Exame Estruturado de habilidades clínicas – OSCE – 20 pontos (1 ou mais estações
aplicadas ao final do semestre de temas definidos pelo professor do módulo,
supervisionado pelo coordenador de internato)
Prova Objetiva/ Trabalhos – 30 pontos
Observações:
Em anexo, Modelo Avaliação Portfolio Reflexivo, Escala de Atitudes e Checklist
Avaliação Preceptor e Gerência Unidade a ser utilizada como parâmetro para
avaliação do preceptor médico e a gerência da unidade.
A Prova Objetiva será aplicada na última semana do estágio em dia e local
previamente informado aos alunos e de responsabilidade do professor do módulo.
Bibliografia Básica:
DUNCAN BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseada
em evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade:
princípios, formação e prática. Volume I. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
GUSSO G, LOPES JMC. Tratado de medicina de família e comunidade:
princípios, formação e prática. Volume II. Ed Artmed, Porto Alegre, 2012.
Bibliografia Complementar:
BICKLEY, L. S. Bates, Propedêutica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2015.
PORTO, C. Vade-Mecum de Clínica Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
2010.
PORTO C.Semiologia Médica. Ed Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2014.
TIBÉRIO, I.F.C.; BERNIK, M.M.S.; BENSENOR, Isabela N. Medicina em
Ambulatório: Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2005.
WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais. Ed Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2009.
DECIMO PRIMEIRO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM CLÍNICA CIRÚRGICA

290 h

T

P

58

232

Ementa:
Estágio de treinamento e estudos para conhecimento científico na área de cirurgia,
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compreendendo os diagnósticos das principais patologias cirúrgicas, suas
complicações e indicações cirúrgicas eletivas e emergenciais.
Objetivos:
Elaborar hipóteses diagnósticas e suas respectivas condutas para a resolução dos
casos apresentados.
Executar e auxiliar em procedimentos cirúrgicos e de anestesia.
Acompanhar exames, diagnóstico, indicação terapêutica, tratamento e evolução de
casos cirúrgicos.
Comportar-se adequadamente em ambiente cirúrgico e estar preparado para trabalho
em equipe.
Reconhecer as funções e responsabilidades de cada elemento do combinado
cirúrgico.
Identificar e manusear os instrumentos cirúrgicos básicos.
Dominar as noções básicas de indicação cirúrgica, os princípios gerais de pré e pósoperatórios.
Descrever as principais patologias cirúrgicas.
Entender a etiopatogenia, fisiopatologia, evolução, momento da indicação da cirurgia,
técnicas e táticas cirúrgicas.
Conhecer as indicações e contra indicações de exames e procedimentos.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O internato em Clínica Cirúrgica contribui para a formação do futuro médico no
diagnóstico de patologias que requerem intervenção cirúrgica, assim como a
abordagem teórica e prática de tais procedimentos em sua condução,
acompanhamento e auxílio.
Local de Estágio e Horário
Enfermarias e centro cirúrgico do Hospital César Leite. Ambulatórios de pequenas
cirurgias da Secretaria Municipal de Saúde e de clínicas do Centro Universitário
UNIFACIG. Horário de 6h dia pela manhã de 7h as 13 horas, segunda a sexta-feira, no
Hospital César Leite, plantões de sobreaviso de 12 h e 4h semana em ambulatórios
conforme rodízio interno do módulo.
Conteúdo teórico
Trauma torácico
Trauma abdominal
Cirurgia Ambulatorial – Principais patologias abordadas
Princípios da Cirurgia Oncológica
Abdome agudo obstrutivo e inflamatório
Colecistite e colangite aguda
Apendicite e diverticulite aguda
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Outras Cirurgias do aparelho digestivo (esôfago, estômago, fígado e baço)
Complicações pós-operatórias
Atividades
Visitas aos pacientes internados nas enfermarias de Clínica Cirúrgica;
Visita geral ao serviço com discussão dos casos mais interessantes e complexos
(round);
Revisão semiológica (anamnese e exame físico) e de exames complementares de
imagem com professores nos leitos;
Atividades no Centro Cirúrgico Geral;
Atividades ambulatoriais – pequenas cirurgias;
Práticas de clínicas cirúrgicas especializadas;
Plantões de 12h.
Sistema de Avaliação e Aprovação
As avaliações serão feitas valorizando a importância do aprimoramento de
competências e aquisição de novas habilidades baseado nos aspectos formativo e
somativo tomando por base a distribuição de 100 pontos e necessidade para
aprovação de somar 60 pontos.
Distribuição dos 100 pontos:
Escala de Atitudes - 50 pontos (1 feedback avaliativo do preceptor no meio e ao final
do estágio)
Exame Estruturado de habilidades clínicas – OSCE – 20 pontos (1 estação aplicada
ao final do semestre de temas definidos pelo professor do módulo, supervisionado
pelo coordenador do projeto)
Prova Objetiva – 30 pontos (a prova objetiva será aplicada na última semana do
estágio em dia e local previamente informados aos alunos, de responsabilidade do
preceptor coordenador do estágio, sob supervisão do coordenador geral de estágio do
Centro Universitário UNIFACIG)
Bibliografia Básica:
ANDREOLLO, A.; DRAGA A. N. Atualidades em clínica cirúrgica: intergastro e
trauma. São Paulo: Atheneu, 2013.
BEAUCHAMP, R. Daniel; COURTNEY, M. Sabiston: tratado de cirurgia. 19. ed. Vol.
1. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
BEAUCHAMP, R. Daniel; COURTNEY, M. Sabiston: tratado de cirurgia. 19. ed.Vol.
2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
Bibliografia Complementar:
GAMA, Rodrigues Joaquim José. Clínica cirúrgica. Vol. 1. São Paulo: Manole, 2008.
GAMA, Rodrigues Joaquim José. Clínica cirúrgica. Vol. 2. São Paulo: Manole, 2008.
JORGE-FILHO I. Cirurgia Geral Pré e Pós-operatória. Ed Atheneu, Rio de Janeiro,
2011.
LOPES AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2008.
Townsend |. Courtney M. Atlas de técnicas cirúrgicas. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM SAÚDE MENTAL

300 h

T

P

60

240

Ementa:
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Estágio de treinamento em serviço na rede básica de atenção à saúde nos Centros de
Atenção Psicossocial.
Objetivos:
Desenvolver conhecimentos essenciais para a relação médico-paciente em Saúde
Mental.
Analisar os fatores essenciais para a e atenção integral à saúde.
Compreender as alterações do psiquismo: suas manifestações e suas causas.
Detectar os problemas psiquiátricos mais comuns na prática médica.
Avaliar condutas terapêuticas e de reabilitação social.
Discutir temas éticos em Psiquiatria.
Acompanhar casos clínicos.
Diagnosticar e tratar doenças e problemas psiquiátricos.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Internato em Saúde Mental tem como meta ensinar a prevenção, diagnóstico e
tratamento das patologias de traço psiquiátrico, detectando alterações no psiquismo e
suas consequências.
Local de Estágio e Horário
Unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial da Secretaria Municipal
de Saúde de Manhuaçu. Horário de 4h dia de segunda a sexta-feira, nas unidades de
saúde, conforme rodízio interno do módulo. Visita Técnica a unidades de CAPS.
Conteúdo Teórico
Depressão
Demências
Etilismo
Drogas
Síndromes neuróticas e psicóticas
Síndromes de ansiedade
Psicofarmacos
Urgência e emergências psiquiátricas
Matriciamento em Saúde Mental
Atividades
Assistência ao indivíduo na unidade básica através de ações da equipe da Estratégia
Saúde da Família, através de matriciamento de apoio da equipe do CAPS e NASF.
Atendimentos especializados nos CAPS;
Realização de testes neuropsicológicos; anamnese e exame clínico do paciente
psiquiátrico;
Avaliação periódica do quadro clínico psiquiátrico;
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Sistema de Avaliação e Aprovação
As avaliações serão feitas valorizando a importância do aprimoramento de
competências e aquisição de novas habilidades baseado nos aspectos formativo e
somativo tomando por base a distribuição de 100 pontos e necessidade para
aprovação de somar 60 pontos.
Distribuição dos 100 pontos:
Construção do Portfólio Reflexivo – 35 pontos (Feedback semanal/ Desenvolvimento
de Competências)
Avaliação do Preceptor Médico – 15 pontos (Final do estágio utilizando como
parâmetro um checklist atitudinal)
Exame Estruturado de habilidades clínicas – OSCE – 20 pontos (1 ou mais estações
aplicadas ao final do semestre de temas definidos pelo professor do módulo,
supervisionado pelo coordenador de internato)
Prova Objetiva/ Trabalhos – 30 pontos
Bibliografia Básica:
PAYÁ, ROBERTA. Intercâmbio das Psicoterapias: como cada abordagem
psicoterapêutica compreende os transtornos psiquiátricos. São Paulo: Roca,
2011.
SADOCK, Benjamin James. Compêndio de Psiquiatria: ciência do comportamento
e psiquiatria clínica. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007/2017.
BICKLEY, Lynn S. Bates, Propedêutica Médica essencial. 7. Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2015.
Bibliografia Complementar:
BRASIL, Marco Antonio Alves (Ed.). Psicologia médica: a dimensão psicossocial
da prática médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 283 p.
GABBARD, K. Psiquiatria psicodinâmica na prática clínica. 5. Ed. Porto Alegre:
artmed, 2016
MIOTTO EC, LUCIA MCS, SCAFF M.Neuropsicologia Clinica. Ed Roca, Rio de
Janeiro, 2015.
RANGÉ B. Psicoterapia Cognitivo-Comportamental – Um Diálogo com a
Psiquiatria.Ed Artmed, Rio de Janeiro, 2011
SAGER, Liliana (editor). Psiquiatria, saúde mental e a clínica da impulsividade.
São Paulo: Manole, 2015.
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DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM PEDIATRIA

292 h

T

P

58

234

Ementa:
Estudo global das patologias da criança e adolescente com ênfase em medidas de
prevenção e tratamento. Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes
para o atendimento clínico abordando propedêutica e terapêutica das doenças
prevalentes nestes ciclos da vida.
Objetivos:
Realizar anamnese e exame físico da criança nas diferentes fases de
desenvolvimento;
Desenvolver raciocínio clínico baseado na anamnese e exame físico, formulando
hipóteses diagnósticas fundamentadas e indicando os exames complementares
estritamente necessários para sua elucidação;
Conhecer e prescrever a terapêutica adequada para as doenças prevalentes na
infância e adolescência e fornecer aconselhamentos pertinentes;
Acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente,
promover sua saúde e prevenir agravos;
Demonstrar comprometimento e postura ética na atenção integral à criança e sua
família.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação do Processo de Trabalho
Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Internato de Pediatria caracteriza-se pelo ensino do diagnóstico, prevenção e
tratamento de doenças que afetam em maior grau a criança e o adolescente.
Local de Estágio e Horário
Ambulatórios de pediatria da Secretaria Municipal de Saúde e de clínicas do Centro
Universitário UNIFACIG. Enfermaria, unidades tratamento intensivo e semi-intensivo
do Hospital César Leite. Horário de 6h dia pela manhã de 7h as 13 horas, segunda a
sexta-feira, no Hospital César Leite.
Conteúdo Teórico
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Desidratação
Obstrução aguda das vias aéreas superiores
Viroses prevalentes
Maus tratos
Criança febril
Insuficiência respiratória grave
Meningites
Diarreias agudas
Reidratação venosa
Pneumonias
Glomerulonefrites
Crises asmáticas
Crises convulsivas
Atividades
Visitas aos pacientes internados nas enfermarias de pediatria;
Visitas aos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva e semi-intensiva;
Visitas aos recém-nascidos;
Recém-nascido na sala de parto;
Visita geral ao serviço com discussão dos casos (round);
Prática semiológica (anamnese e exame físico) com supervisão dos professores nos
leitos;
Plantões de 12 horas.
Atendimento ambulatorial
Sistema de Avaliação e Aprovação
As avaliações serão feitas valorizando a importância do aprimoramento de
competências e aquisição de novas habilidades baseado nos aspectos formativo e
somativo tomando por base a distribuição de 100 pontos e necessidade para
aprovação de somar 60 pontos.
Distribuição dos 100 pontos:
Escala de Atitudes - 50 pontos (1 feedback avaliativo do preceptor no meio e ao final
do estágio)
Exame Estruturado de habilidades clínicas – OSCE – 20 pontos (1 estação aplicada
ao final do semestre de temas definidos pelo professor do módulo, supervisionado
pelo coordenador do projeto)
Prova Objetiva – 30 pontos (a prova objetiva será aplicada na última semana do
estágio em dia e local previamente informados aos alunos, de responsabilidade do
preceptor coordenador do estágio, sob supervisão do coordenador geral de estágio do
Centro Universitário UNIFACIG)
Bibliografia Básica:
MARCONDES E, VAZ FAC, RAMOS JLA, OKY Y. Pediatria Básica. Ed Elsevier, Rio
de Janeiro, 2003.
MARCONDES, E. Pediatria Básica Tomo II Clínica Geral. Ed Sarvier, São Paulo,
2003.
OLIVEIRA, R. J. Blackbook Pediatria. Ed Blackbook, São Paulo, 2011.
Bibliografia Complementar:
KLIEGMAN RM, BEHRMAN RE, JENSON HB, STANTON BF. Tratado de Pediatria.
Vol. 1 Ed Elsevier, Rio de Janeiro, 2014.
KLIEGMAN RM, BEHRMAN RE, JENSON HB, STANTON BF. Tratado de Pediatria.
Vol. 2 Ed Elsevier, Rio de Janeiro, 2014.
LA TORRE FPF. Emergências em Pediatria. Ed Manole, São Paulo, 2013.
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MARCONDES, E. Pediatria Básica Tomo III Clínica Específica. Ed Sarvier, São
Paulo, 2003.
WALLACH J. Interpretação de Exames Laboratoriais. Ed Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2016.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

INTERNATO EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

288 h

T

P

56

232

Ementa:
Desenvolvimento de habilidades e conhecimentos na abordagem e realização de
procedimentos de pacientes atendidos em serviços de urgências e emergências
considerando diagnósticos, tratamento e conduta. Classificar risco e determinar
urgência do atendimento.
Habilidades e Competências:
Realização da História Clínica
Realização do Exame Físico
Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas
Promoção de Investigação Diagnóstica
Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos
Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos
Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva
Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento
Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos
Conhecimentos
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O internato em Serviço de Urgência e Emergência possibilita ao discente análise e
atendimentos de emergências em eventos de trauma ou ocorrências em que somente
o diagnóstico da situação e a atenção rápida, eficaz e ordenada podem salvar a vida
do paciente.
Local de Estágio
Hospital Municipal de Manhuaçu
Conteúdo Teórico
Insuficiência Cardíaca Congestiva
Síndromes coronarianas agudas
Trombose Venosa Profunda e Tromboembolismo Pulmonar
DPOC e Asma descompensadas
Distúrbios hidroeletrolíticos graves
Distúrbios ácido básicos
Complicações agudas da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus
Hemorragias Digestivas graves
Infecções Agudas graves
Crises convulsivas
Acidente Vascular Cerebral Agudo
Politraumatizado
Neurotrauma
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Abdômen Agudo
Meningites
Queimaduras
Atividades
Visitas aos pacientes internados no setor de urgência e emergência.
Visita geral ao serviço com discussão dos casos mais interessantes e complexos
(round);
Revisão semiológica (anamnese e exame físico) com os preceptores em visita aos
leitos;
Atendimento de casos em Urgência e Emergência;
Plantões de 12 h.
Sistema de Avaliação e Aprovação
As avaliações serão feitas valorizando a importância do aprimoramento de
competências e aquisição de novas habilidades baseado nos aspectos formativo e
somativo tomando por base a distribuição de 100 pontos e necessidade para
aprovação de somar 60 pontos.
Distribuição dos 100 pontos:
Escala de Atitudes - 50 pontos (1 feedback avaliativo do preceptor no meio e ao final
do estágio)
Exame Estruturado de habilidades clínicas – OSCE – 20 pontos (1 estação aplicada
ao final do semestre de temas definidos pelo professor do módulo, supervisionado
pelo coordenador do projeto)
Prova Objetiva – 30 pontos (a prova objetiva será aplicada na última semana do
estágio em dia e local previamente informados aos alunos, de responsabilidade do
preceptor coordenador do estágio, sob supervisão do coordenador geral de estágio do
Centro Universitário UNIFACIG)
Bibliografia Básica:
GÓIS AFT, DEMUNER MSB, BERNARDI D, SILVA-JUNIOR M. Emergências
Médicas. Ed Atheneu, Rio de Janeiro, 2017.
PIRES MTB, STARLING SV. Erazo – Manual de Urgências em Pronto-Socorro. Ed
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2014.
TEIXEIRA, Júlio. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência. 3.
Ed. São Paulo: Atheneu, 2013.
Bibliografia Complementar:
BACARAT EC, MARTINS HS, VELASCO IT. Atualização em Emergências Médicas.
Ed Manole, São Paulo, 2009.
LOPES AC, VENDRAME LS. Manual de Medicina de Urgência. Ed Atheneu, Rio de
Janeiro, 201.
LOPES, A.C.G.; LOPES, H.P.; DELASCIO, R.; BITTENCOURT, A.P.L.; REIS, H.J.
Procedimentos em Medicina de Urgência e Emergência. Rio de Janeiro: Ed Atheneu,
2013.
MANNARINO, Luciano. Condutas médicas em emergência do hospital Cardio trauma.
Rio de Janeiro: Revinter, 2011.
MARTINS S, SOUTO MID. Manual de Emergências Médicas – Diagnóstico e
Tratamento. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2003.
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5. ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO À CONCEPÇÃO DO CURSO
Compete ao Centro Universitário UNIFACIG a busca da excelência na formação de
profissionais comprometidos com a vida e com a transformação social. Essa meta reflete o
exposto no Projeto Político Institucional e orienta a organização curricular do PPC de
Medicina.
Ao buscar a excelência, a Instituição se empenha na formação de profissionais aptos
a reunir conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais para resolver problemas,
buscando soluções comprometidas com a preservação da vida e a transformação social
baseada na ética.
Isto significa que se faz necessário reunir o saber com o fazer e o ser, numa tomada
de decisão para o desenvolvimento de uma postura intelectual e emocional. A solução de
qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos conhecimentos
científicos, ou seja, o profissional precisa saber o porquê de fazer desta maneira e não de
outra. Há que ter a compreensão, cada vez maior, do processo no qual está envolvido e
atuar nesse processo com crescente grau de autonomia intelectual.
Ao materializar este discurso na escolha das metodologias de ensino, o ensino deve
ser focado no aluno. A questão é compreender como o discente aprende e como ele agrega
na sua formação as diferentes formas de conteúdos que a Instituição trabalha e orienta para
a formação do profissional com o perfil pretendido.
A metodologia de ensino desenvolvida no curso está profundamente baseada na
interação entre reflexão teórica e vivência profissional, que visa levar o aluno a desenvolver
as habilidades de compreensão, análise, comparação e síntese das informações, gerando
autonomia para propor soluções baseadas em análises críticas.
Esses aspectos estão em consonância com a concepção do curso, que se pauta na
construção do conhecimento, enfatizando-se o “aprender a aprender”: o discente deixa de
ser um “consumidor” passivo de conhecimentos e informações transmitidas pelos docentes
e passa a ser o construtor de seu conhecimento, de forma crítica e reflexiva, tendo o
docente como um mediador desse processo de ensino e aprendizagem.
Segundo Paulo Freire (in Pedagogia da Autonomia, 1996),
não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos,
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de
objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender.

São adotadas as seguintes práticas didático-pedagógicas, dentre outras:
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I.

Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e contextualizadas;

II.

Seminários de discussão de textos - atividade em que se trabalha, simultaneamente,
a habilidade de leitura, compreensão e elaboração de textos e a expressão verbal;

III.

Metodologia ativas de aprendizagem para o adequado desenvolvimento da
associação teoria-prática;

IV.

Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o aluno a ser sujeito do
processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como o facilitador desse
processo, favorecendo a discussão coletiva e as relações interpessoais;

V.

Leitura coletiva de textos com posterior discussão visando o desenvolvimento da
capacidade de julgamento e de tomada de decisões;

VI.

Exigência da apresentação de trabalhos escritos (artigos científicos), visando
desenvolver a capacidade de pesquisa na área da Medicina e da saúde, da
valorização e reconhecimento da saúde baseada em evidências.

VII.

Uso de tecnologias para a ampliação do ambiente acadêmico, por exemplo, por meio
da utilização de blogs e do portal universitário, ferramenta que expande o espaço de
interação entre alunos e professores;

VIII.

Apresentação de "fichamento" de textos e de resenhas

IX.

Visitas técnicas;

X.

Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão;

XI.

Programa de monitoria;

XII.

Desenvolvimento do estágio curricular supervisionado (quando exigido na Estrutura
Curricular do Curso);

XIII.

Participação em eventos científicos promovidos pelo Centro Universitário UNIFACIG
ou por instituições externas;

XIV.

Participação em atividades solicitadas pela sociedade e em atividades desenvolvidas
na comunidade;

XV.

Trabalho de conclusão de curso (quando exigido na Estrutura Curricular do Curso); e

XVI.

Atividades Complementares.

As metodologias de ensino e suas diversas formas didático-pedagógica de aplicação
tem por finalidade:
I.

O desenvolvimento de conteúdos e as diferentes estratégias de aprendizagem;

II.

O processo contínuo de acompanhamento das atividades;

III.

Acessibilidade metodológica;

IV.

Estratégia de promoção da autonomia do discente;
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V.

Desenvolvimento de práticas pedagógicas que estimulam a ação discente em uma
relação teoria-prática

5.1. Metodologias Ativas Inovadoras no Ensino Presencial
O sucesso dos estudantes na educação superior é uma preocupação quase
universal. Os desafios incluem: nível de preparação dos estudantes quando entram na
universidade, retenção do estudante ao longo do curso, aprendizagem significativa dos
conteúdos curriculares, além do desenvolvimento de habilidades e competências que
contemplem o perfil do egresso e as necessidades de cada profissão.
O mundo mudou e o que é necessário para ser bem sucedido no mercado atual
também mudou. As informações são produzidas e atualizadas em uma velocidade que
dificilmente conseguimos acompanhar e, neste contexto, é preciso fortalecer a capacidade
de aprender, desaprender e reaprender. Quando o estudante está envolvido de forma ativa
e atuante no processo de aprendizagem, ele desenvolve capacidades que vão muito além
do conhecimento acerca de um tema, ele desenvolve o pensamento crítico, a capacidade de
resolver problemas, de trabalhar em equipe, a capacidade de liderança, reflexão e
discussão, além da autonomia e confiança, características essenciais para o sucesso.
A educação sustentável e de qualidade, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), não pode ser concretizada com
uma escola que segue o paradigma da instrução. É necessário Inovar e, ao se falar em
práticas inovadoras, deve-se considerar que estas passam pelo repensar a forma como se
olha para a realidade atual, para o novo, e, principalmente, para o que ainda não foi
pensado.
A implementação da inovação depende de um trabalho coletivo envolvendo gestão,
professores e estudantes por meio das dimensões pedagógicas, políticas, administrativas e
financeiras. Isso porque inovar não é apenas a inserção da tecnologia. É para além dos
recursos tecnológicos e da infraestrutura da instituição de ensino. É preciso “assumir a
inovação como pressuposto orientador da prática educativa”. Sendo assim, a aula
universitária precisa ser dinâmica e atrativa para gerar engajamento com o ensino, é preciso
tornar

as

aulas

mais

contextualizadas,

interdisciplinares,

temáticas,

dialógicas,

problematizando desafios para que os estudantes possam construir o conhecimento,
possam viver experiências reais, promovendo uma aproximação da universidade com o
mercado de trabalho e com a profissão dos estudantes, a fim de que tenham aprendizagens
significativas no ensino superior. É na sala de aula que o estudante questiona, constrói
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argumentos, expõe ideias, esclarece as dúvidas, porque a aula universitária deve ser um
ambiente interativo e formativo.
Nessa perspectiva e buscando alcançar estes resultados o UNIFACIG investe cada
vez mais em inovação do ensino e desenvolvimento docente. Desde 2012 o Centro
Universitário UNIFACIG, estuda a metodologia e vem, a cada ano, consolidando a utilização
deste método. Grandes nomes brasileiros do assunto foram contratados para ministrar
cursos e workshops para o corpo docente da instituição, como o professor Dr. Álvaro Neves
da Universidade Federal de Viçosa e o professor Dr. Paulo Zucollotto da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas.
Foram implementados grupos de estudo, participação em seminários sobre o tema e
visita a instituições de ensino que se destacam na metodologia, como a Universidade de
MacMaster no Canadá, onde foi criada a metodologia de Aprendizagem Baseada em
Problemas (Problem Based Learning - PBL).
Os grupos de estudos da IES analisaram inúmeras práticas disponíveis para decidir
quais implantar, dentre aquelas mais adequadas à realidade brasileira e regional. Nos
Estados Unidos, por exemplo, está em evidência a metodologia Flipped Classroom, onde o
método de ensino é invertido, com os alunos estudando fora da sala de aula, geralmente
online, realizando os "trabalhos de casa" em sala de aula. Como esta é uma metodologia
que demanda muito tempo de dedicação fora da sala de aula para assistir às aulas, não foi
adotada respeitando a realidade regional, onde a maioria dos estudantes trabalha durante
todo o dia, assistindo as aulas no período noturno, não possuindo tempo para assistir a
todas as aulas fora do horário noturno.
Nos tópicos que se seguem detalhamos algumas das iniciativas que visam alcançar
a excelência do ensino na instituição.

5.1.1. Oficinas de Formação de Professores:
Nenhum sistema educacional é eficaz sem um programa de formação continuada de
seus professores. Assim, a formação de profissionais críticos e preparados para exercer
suas funções passa por um corpo docente qualificado.
Nesse contexto, o UNIFACIG investe constantemente na formação de seus
professores, promovendo oficinas de formação em metodologias ativas de ensino,
planejamento, avaliação e feedback. Temos uma equipe de inovação em ensino e
aprendizagem em contato com o que há de mais inovador em educação em todo o mundo e
sustenta toda a proposta metodológica implementada na instituição.
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Colocando-o na posição de sempre aprender, o professor estará sempre
descobrindo algo novo sobre a sua área, repensando suas iniciativas pedagógicas e
aprimorando suas técnicas de ensino — o que contribui para a construção de sua identidade
profissional e a própria prática da formação de professores. Isso é crucial para que o
profissional se sinta útil, valorizado e, naturalmente, seja mais produtivo.
Além disso, o professor começa a compreender essa nova geração de estudantes e
consegue identificar qual a melhor maneira para se relacionar com ela. Sendo assim, passa
a atuar como mediador, incentivando a autonomia de seus alunos e tornando-os
protagonistas da educação e da construção do seu próprio conhecimento.
O foco dos planos de ensino das disciplinas deixa de ser transmitir conteúdo. Com
diferentes metodologias, os professores vão planejar as aulas visando alcançar resultados.
A aprendizagem passa a ser ativa. Exemplo: se o resultado esperado é análise, a
metodologia apropriada pode ser um estudo de caso. Se for criação, não cabe aula
expositiva, mas o desafio de desenvolver um projeto de verdade.

Figura 18: O Processo de Aprender
Para alcançar estes resultados o UNIFACIG conta com o apoio do consórcio STHEM
Brasil, cujo objetivo é investir na formação de professores, fortalecer o engajamento e
melhorar o aprendizado dos estudantes, através das metodologias ativas. O sucesso do
Consórcio passa pela parceria com LASPAU, uma associação afiliada a Universidade de
Harvard. Com a parceria, as IES Consorciadas mantém contato com universidades como
MIT, Harvard, Olin College, Universidade de Montreal e outras instituições relevantes no
cenário mundial.
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Figura 19: Logo do Consórsio de Metodologia Ativas Sthem Brasil
5.1.2. Uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem – A Sala de Aula Como um
Ambiente Interativo e Participativo.

Na perspectiva de ter uma sala de aula como ambiente interativo e participativo com
métodos inovadores o UNIFACIG tem utilizado em seu processo de aprendizagem diversas
metodologias ativas, destacando-se as seguintes:

I.

Ensino Audiovisual - baseia-se na utilização e na apresentação de imagens, filmes
cinematográficos, fitas e discos fonográficos. Através dessa metodologia, busca-se
trabalhar o audiovisual como uma possibilidade de intervenção e auxílio na
construção do conhecimento no meio acadêmico. A utilização de imagens,
gravações, filmes, videoteipes, rádio, televisão e computadores proporciona aos
estudantes experiências que complementam os conhecimentos adquiridos mediante
os métodos de ensino tradicionais;

II.

Júri Simulado - consiste em uma simulação de um júri no qual, a partir de um tema
controvertido, são apresentados argumentos de defesa e de acusação. Essa
metodologia pode levar o grupo à análise e à avaliação de um fato proposto com
objetividade e realismo, à crítica construtiva de uma situação e à dinamização do
grupo para estudar profundamente um tema. O júri simulado é uma ótima estratégia
de ensino a ser adotada quando se trata de um assunto polêmico ou que,
perceptivelmente, divide opiniões;

III.

M étodo do Caso - trata-se da análise da narrativa de uma situação, real ou fictícia,
com um claro problema, já solucionado ou que permita fazer projeções. Os alunos
devem, justificadamente e baseados na teoria, concordar, discordar, criticar ou
sugerir outras soluções para o problema solucionado, ou, no caso das projeções,
apresentar as possibilidades enxergadas;

IV.

Peer Instruction - Trata-se de uma tecnologia educacional que permite, aos
professores, a rápida coleta e análise das respostas feitas pelos estudantes
mediante questões de múltipla escolha apresentadas durante as aulas. Pode ser
utilizada com dispositivo tecnológico – o Clicker – ou através de cartões de respostas
distribuídos aos alunos;
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V.

Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning - PBL) - utiliza
de problemas reais ou simulados, visando estimulá-lo a solucionar esse problema a
partir de suas atitudes positivas, pensamento crítico e habilidades. A Aprendizagem
Baseada em Problemas está pautada na ideia de que o conhecimento deve ser
construído e não memorizado de forma acumulativa. Deste modo, o PBL é centrado
na discussão, por grupos de alunos, em relação ao problema apresentado e, neste
contexto, supervisionado por um tutor;

VI.

Aprendizagem baseada em equipes (Team-based learning – TBL) - método de
ensino que se baseia em procedimentos que levam ao desenvolvimento de equipes
de alto desempenho de aprendizagem. Tem como uma das principais características
a aprendizagem baseada no diálogo e na interação com os alunos, contemplando
habilidades de comunicação e trabalho colaborativo em equipes;

VII.

Gameficação - uso de jogos (games em inglês, termo como são conhecidos) como
ferramentas para potencializar aprendizagens em diversas áreas do conhecimento.
Gamificação (do original inglês gamification), consiste na utilização de elementos dos
jogos fora do seu contexto, com a finalidade de mobilizar os sujeitos à ação, auxiliar
na solução de problemas e promover aprendizagens;

VIII.

Projetos - técnica que foca nas vivências práticas, levando a uma maior participação
dos alunos durante o processo de aprendizado. Neste tipo de metodologia é possível
criar experiências em sala de aula mais envolventes, duradouras e que geram, de
fato, impactos positivos na vida dos estudantes. Isso, por sua vez, contribui para
uma gestão acadêmica centrada em colaborar com os alunos, levando-os a
desenvolver habilidades úteis e necessárias no mercado atual.

Ainda nesta perspectiva o UNIFACIG trabalha com projetos integradores na
resolução de problemas e com envolvimento social. O projeto integrador visa sistematizar os
conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o desenvolvimento do semestre, como
também, oferecer vivência prática-profissional mediante aplicação dos conhecimentos em
situações reais. Os projetos são elaborados de forma integrada entre as disciplinas do
semestre ensino com o objetivo de fazer do estudante o protagonista de sua trajetória no
Ensino Superior. Pensar em formação discente integrada e atuação profissional desde o
meio acadêmico é direcionar o aluno para atender as mais variadas necessidades
profissionais.
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Figura 20: Integração Proposta pela Metodologia Ativa

Todas as avaliações realizadas até então a respeito da influência da aplicação de
metodologias ativas na aprendizagem e no desempenho dos estudantes da instituição foram
positivas. Constataram-se, nas disciplinas analisadas, melhorias significativas na frequência
dos estudantes às aulas, com diminuições no número médio de faltas por aluno. Além disso,
verificou-se uma melhoria nas notas das disciplinas que utilizaram métodos ativos quando
comparadas às obtidas nas mesmas disciplinas conduzidas através de metodologias
tradicionais de ensino.
Esses resultados demonstram a importância da adoção de metodologias ativas para
a aprendizagem, cujo sucesso é comprovado, diretamente, pelo bom desempenho dos
estudantes.
5.1.3. Laboratórios – Desenvolvimento do Pensamento Científico, Análise de
Resultados e Criação de Soluções Inovadoras.

As aulas demonstrativas e práticas têm como uma de suas principais características
a alta capacidade de motivação dos alunos, o que torna a aprendizagem mais significativa.
Com laboratórios modernos e equipados podemos proporcionar aos alunos experiências
práticas nas mais variadas áreas do conhecimento.
5.1.4. Simulação Realística – Desenvolvimento de Competências e Raciocínio Clínico
em Ambiente Seguro

O UNIFACIG possui um moderno Centro de Simulação Clínica localizado no campus
Alfa Sul. O Centro de Simulação permite que os estudantes do curso de Medicina e
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enfermagem desenvolvam suas capacidades e raciocínio clínico em cenários seguros e
realísticos. É um ambiente especial, onde estudantes da graduação, médicos e outros
profissionais de saúde podem praticar habilidades críticas e desenvolver competências para
salvar vidas e melhorar a qualidade de vida e a segurança de seus pacientes.
O Centro Universitário UNIFACIG é a 15ª instituição de ensino do Brasil a
disponibilizar aos seus acadêmicos o simulador de paciente Apollo, que possui uma ampla
gama de recursos para oferecer o melhor em treinamento de saúde baseado em simulação
de alta fidelidade.

Figura 21: Simulação Realística
5.1.5. Clínicas de Atendimento – Aprendizagem na Prática e Atendimento à
Comunidade

Com arrojada arquitetura e equipamentos médicos e odontológicos de alta
tecnologia, a Clínica Universitária do UNIFACIG visa a realização de práticas
interdisciplinares e centro de saúde integrado ao ensino e pesquisa. A clínica faz parte da
rede conveniada ao SUS, o que possibilita atendimento gratuito à população com o
acompanhamento dos alunos e professores dos cursos.

5.1.6. OSCE – Avaliação de Habilidades e Competências
OSCE é a sigla que representa Objective Structured Clinical
Cl nico O etivo

xamination, ou xame

struturado, que tem como meta a avaliação prática de ha ilidades e
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competências cl nicas de futuros profissionais de Saúde.

o OSC

os estudantes passam

por um “rod io” de estações aonde uma ha ilidade específica é testada, com avaliador
diferente. odas estações são padroni adas. O método é consolidado e utili ado em escolas
médicas em mais de 0 pa ses.

le tem por o etivo avaliar a atitude e a ha ilidade cl nica

dos estudantes em situações estruturadas, aseadas em um roteiro pré-definido em que há
interação com paciente simulado ou recursos didáticos. Implementado no UNIFACIG em
2018, o OSCE já é uma avaliação curricular nos cursos de medicina, odontologia e
enfermagem.

5.2. Ferramentas de TICs no Processo de Ensino Aprendizagem
Partindo da crença de que o uso da Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs)
propiciam novas possibilidades de acesso e de interação com o conhecimento e viabiliza
novos negócios e oportunidades, o UNIFACIG investe constantemente nesses recursos.
Nos dois campi os recursos didáticos disponíveis para o processo de aprendizagem
são: lousa eletrônica, DVD, laboratórios específicos do curso, laboratórios de informática,
internet wi-fi 24 horas, aparelhos de data show em todas as salas, leitores digitais Kindle´s
para empréstimo aos alunos e diferentes materiais de laboratórios que propiciam uma
aprendizagem mais próxima da realidade possível tais como impressora 3D, óculos de
realidade virtual, os robôs dos laboratórios de saúde, mesa anatômica em 3D, exoesqueleto.
Além disso, o Centro Universitário UNIFACIG dispõe de aparelhos Classroom Response
Systems, mais conhecidos como Clickers, que permitem aos professores exercer atividades
de métodos ativos. Este dispositivo é utilizado para coletar rapidamente o feedback dos
alunos a respeito de determinado assunto. Permite o aumento da participação dos
estudantes nas aulas por permitir que todos respondam às questões, mesmo aqueles mais
tímidos. Em uma aula tradicional, há o limite do tempo, que impede que todos os alunos
respondam verbalmente a uma pergunta. Outra vantagem é que a barreira entre professor e
aluno é quebrada pelo anonimato permitido por esta metodologia.
A instituição possui, ainda, o software ASC Time Tables que é utilizado pela
Secretaria Geral para a elaboração dos horários de aulas, com a emissão de relatórios por
professores e por alunos. Este software otimiza a elaboração dos horários de aula, além de
possibilitar a emissão individualizada dos horários principalmente para alunos que cursam
disciplinas em diversas turmas. Nos laboratórios de informática a Instituição possui instalado
o software Lanschool que possibilitada o controle total dos equipamentos por parte dos
alunos, inclusive travando os computadores dos alunos, replicação da tela do professor para
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todos os alunos, visualização individual das atividades dos alunos por parte do professor
além de possibilitar comunicação individual aluno – professor.
A instituição possui um software de Gestão Acadêmica onde discentes e docentes
têm acesso a notas, faltas, atividades e download de material de qualquer local de mundo
com acesso à internet.
Outro software que a IES possui é o Dosvox que é uma ferramenta de auxílio aos
portadores de necessidades especiais, desenvolvido pela UFRJ, que permite o controle dos
aplicativos por comandos de voz. O programa realiza a comunicação através de síntese de
voz em português, sendo que a mesma pode ser configurada para outros idiomas. O
Dosvox é composto por um sistema operacional que contém os elementos de interface com
o usuário, sistema de síntese de fala, editor, leitor e impressor/formatador de textos,
impressor/formatador para Braille, jogos de caráter didático e lúdico, ampliador de telas para
pessoas com visão reduzida, programas para ajuda à educação de crianças, programas
sonoros para acesso à Interne e um leitor simplificado de telas para Windows. Ressalta-se a
preocupação que a IES possui em propiciar a inclusão de todas as pessoas no processo
educacional. Os criadores deste software argumentam que os objetivos do mesmo são: (1)
associar a tecnologia, a educação e a cidadania social pra todos os indivíduos; (2) e a
educação para a cidadania plena colocando pessoas em condições de trabalhar em
qualquer ambiente, tomar decisões, buscar o êxito pessoal, integrando-se socialmente como
parte de um coletivo. Outro programa instalado nos laboratórios de informática é o Vlibras
que, segundo a sua página oficial (https://vlibras.gov.br/), é derivado de uma parceria entre
o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e a Universidade Federal da
Paraíba (UFPB). Segundo essa página o Vlibras é um conjunto de ferramentas
computacionais de código aberto, que traduz automaticamente conteúdos digitais para a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) o que oportuniza acessibilidade a pessoas portadoras
de necessidades especiais.
As ferramentas de TI possuem ainda as seguintes funcionalidades:

a) Ensino:
I.

Material de aula – Proporciona o armazenamento e gestão dos materiais que serão
utilizados por professores e alunos, tais como arquivos, links e referências
bibliográficas.

II.

Plano de ensino – Possibilita a divulgação dos planos de ensino/aprendizagem das
disciplinas dos cursos oferecidos pela instituição. Por meio dessa ferramenta, o
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coordenador elabora o modelo do plano de ensino que, depois de preenchido pelos
professores, será disponibilizado aos alunos.
III.

Aulas – Permite ao professor preparar antecipadamente suas aulas, com base em
um roteiro, e colocá-las à disposição dos alunos, podendo inclusive acrescentar
materiais (arquivos, links, referências bibliográficas) sobre os conteúdos que serão
ministrados.

IV.

Entrega de trabalhos – Possibilita que os professores gerenciem a entrega de
trabalhos de seus alunos.

b) Comunicação:
I.

Avisos com destaque – Podem-se criar destaques (pop ups) para os avisos
importantes na página principal.

II.

Documentos institucionais – permite a postagem de documentos diversos para a
comunidade acadêmica.

III.

Eventos e notícias – publicação diária de eventos e notícias relacionados ao ensino
superior no Brasil.

IV.

Comunicador – Possibilita a troca de mensagens instantâneas entre usuários da
comunidade acadêmica.

c) Manutenção da Plataforma
A plataforma é mantida em sua estrutura original e hospedada em Data Center
externo viabilizando toda infraestrutura necessária: backup, suporte técnico 24x7,
acessibilidade adequada e alta disponibilidade. À equipe de informática compete o
monitoramento, soluções de eventuais problemas e integração dos processos e dados junto
aos sistemas alunos.
Acesso e segurança: A plataforma permite acesso identificado por meio de login e senha
pessoal. Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente são determinados pelo setor
de TI e Coordenação Acadêmica.
Recursos do ambiente: São definidos e organizados nas seguintes categorias: Textos e
Ferramentas de Orientação, Conteúdos, Atividades Avaliativas e Interação.
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d) Ferramentas
Para atingir os objetivos propostos a Instituição disponibiliza os seguintes
instrumentos Mídias Web: Material didático online; Fóruns; Exercícios de fixação; Vídeo
aulas; Biblioteca virtual; Sala de aula virtual; Mural; E-mail interno; e Cronograma das
disciplinas.

5.3. O Processo Contínuo de Acompanhamento das Atividades

Em sintonia com sua Política de Ensino o Centro Universitário UNIFACIG há muito já
transformou a sua proposta de ensino. Ou seja, saiu de um modelo tradicional das aulas
expositivas e incorporou, em seu cotidiano acadêmico, um ensino articulado com a vida e
com a experiência de seus discentes. Para tanto, o discente se tornou o centro de todas as
atividades desenvolvidas em prol de sua aprendizagem o que não se faz diferente nas
avaliações que são realizadas ao longo de seu percurso formativo oportunizando ao aluno o
protagonismo frente a sua aprendizagem. Tendo como ponto de destaque uma
aprendizagem mais significativa os cursos buscam em sua estruturação curricular articular
ensino, a iniciação científica e a extensão como pedra fundamental da formação de um
egresso reflexivo, crítico e consciente de seu papel na sociedade.
Para

que

esta

política

seja

concretizada

no

dia-a-dia

da

Instituição

o

acompanhamento da aprendizagem dos discentes se faz necessário. O UNIFACIG
compreende que nesse caminho as avaliações são parte integrante do processo. Desta
forma, o UNIFACIG tem como metodologia institucionalizada atividades que tenham como
direcionamento a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa.
A avaliação diagnóstica, realizada sempre no início dos semestres dos conteúdos
apreendidos no semestre anterior, é o ponto inicial para que os gaps dos conteúdos sejam
identificados. Cada curso, frente ao seu percurso de formação, utiliza de atividades
específicas o que pode gerar como ações Aula de Nivelamento ou o desenvolvimento do
Plano de Correção de Deficiências (PCD). O principal objetivo dessa avaliação diagnóstica é
propiciar aos discentes situações em que o conteúdo anterior seja recuperado e, também,
seja recapitulado caso seja necessário.
No âmbito da avaliação formativa o ponto central é buscar compreender como se
está desenvolvendo o processo ensino-aprendizagem subsidiando as ações corretivas
possíveis e a orientação a ser dada ao discente para que sua aprendizagem tenha melhoria.
Para que essas ações sejam concretizadas, distintas técnicas de metodologias ativas são
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utilizadas. O interesse é acompanhar, é desenvolver um olhar sistemático ao processo de
aprendizagem dos discentes não deixando para as avaliações somativas o triste dever de
classificar o rendimento dos mesmos como um rótulo a ser afixado no histórico final. Em
face à combinação das informações obtidas na avaliação diagnóstica e na avaliação
formativa os docentes poderão melhorar ou, até mesmo, replanejar as atividades a serem
desenvolvidas ao longo do semestre objetivando traçar o avanço e a qualidade dos
conteúdos apreendidos pelos alunos.
No que diz respeito às avaliações somativas, o propósito do UNIFACIG não é
avaliar para punir e nem para reprovar, o foco dessa avaliação apesar de sua função
classificatória propicia também entender o que, de cada conteúdo, o discente apreendeu.
Tem relação direta com os objetivos, o conhecimento, as habilidades e as atitudes que se
espera do egresso do curso. É nesse momento que faz-se a junção das atividades
desenvolvidas na avaliação diagnóstica e na avaliação formativa buscando promover uma
aprendizagem significativa para o discente.
Compreende-se que as avaliações existem em um continum e são parte integrante
do processo de aprender do discente. Os diferentes feedbacks e informações provenientes
dessas etapas e que propiciaram uma aprendizagem mais autônoma e de maior qualidade.
Mais do que avaliar o discente em seu processo formativo, é ter clareza dos
objetivos, das políticas e do significado do conteúdo ministrado e construído coletivamente
no espaço de aprendizagem. É diagnosticar para corrigir e superar os possíveis erros que
estão sendo cometidos. É validar o caminho metodológico escolhido pela instituição e das
estratégicas estabelecidas pelo docente para desenvolver o conjunto de competências
necessárias ao aluno.

5.4. Acessibilidade Metodológica

As metodologias e técnicas de aprendizagem são priorizadas, tal como a forma como
os professores concebem conhecimento, avaliação e inclusão educacional, promovendo
processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para
viabilizar a aprendizagem de estudantes com necessidades especiais.
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6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
a) Quanto à Avaliação das Disciplinas
O rendimento escolar do aluno, em cada disciplina, é verificado pela sua assiduidade
e eficiência nos estudos em cada semestre. A frequência às aulas e demais atividades
acadêmicas, permitida apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.
Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina o aluno
que não tenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais
atividades acadêmicas de cada disciplina.
A verificação e o registro da frequência cabem ao professor, e seu controle, à
Secretaria Geral. Segundo as normas regimentais, fica impedido de prestar exame final,
quando houver, o aluno que tenha faltado a mais de 25% (vinte e cinco por cento) das
atividades programadas na disciplina, ficando, então, automaticamente reprovado na
mesma.
O aproveitamento escolar será avaliado por meio do acompanhamento contínuo do
aluno, competindo ao professor elaborar os exercícios escolares sob a forma de provas,
metodologias ativas de ensino, seminários, testes e trabalhos, bem como julgar-lhes os
resultados. Os pontos cabíveis em cada atividade serão graduados de 0 (zero) a 100 (cem),
considerando-se como resultado final da disciplina a soma resultante dos pontos obtidos.
Será considerado aprovado o aluno que, na respectiva disciplina, obtiver a soma de
pontos igual ou superior a 60 (sessenta) e o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência às aulas e demais atividades programadas. Uma outra avaliação da disciplina
(exame final) será facultada ao aluno que obtiver no conjunto das avaliações de uma mesma
disciplina, ao longo do período letivo, resultado igual ou superior a 50 pontos e inferior a 60
pontos, considerando-se, como resultado final, se aprovado, 60 pontos.
O processo de ensino-aprendizagem é contínuo, exige diversidade de formas de
aprender e avaliação pertinente, de acordo com a natureza de cada conteúdo e disciplina.
Sendo assim, são considerados os seguintes sistemas de avaliação de
aprendizagem:
Frequência escolar: É condição para aprovação do aluno, a sua presença a pelo menos
75% (setenta e cinco por cento) das aulas e às demais atividades programadas. É vedado
ao aluno o abono de faltas, salvo nos casos previstos em lei.
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Aproveitamento escolar: O aproveitamento do aluno, no semestre, será aferido por meio
de duas provas, individuais e escritas, expressas em nota com grau numérico variando de
zero a 35, sendo a primeira exclusiva de cada disciplina ao qual o aluno esteja regularmente
matriculado e a segunda se tratando de uma prova integradora, abordando de forma
multidisciplinar todas as disciplinas que o aluno estiver matriculado, totalizando 70 pontos, a
pontuação restante será distribuída em atividades, a critério do professor, valendo de zero a
trinta.

Critério de aprovação: Será aprovado o aluno que obtiver aproveitamento (notas das
provas + notas das atividades), no semestre, igual ou superior a 60 (sessenta) e frequência
mínima de 75%. Caso o aluno não atinja a nota 60,0 (sessenta), no semestre, poderá se
submeter a prova substitutiva, com valor de 35 pontos. Caso o aluno não atinja a nota 60
(sessenta) com a prova substitutiva ao final do semestre, todavia consiga atingir nota maior
ou equivalente a 50% da média poderá se submeter exame final conforme segue:
Prova substitutiva: Ao aluno que deixar de comparecer a prova, é permitida a realização
de uma prova substitutiva de cada disciplina, por semestre, valendo de zero a 35, que
ocorrerá ao final de cada semestre letivo.
Exame final: O aproveitamento do exame final será expresso em nota com grau numérico
variando de zero a cem, no entanto, a nota máxima que o aluno obterá é 60 pontos. O aluno
deverá ter frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e com nota de
aproveitamento, no semestre, entre 50 e 59,9. A nota mínima para aprovação no exame
será a média 60.

b) Quanto à Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
O TCC é atividade obrigatória no Curso de Medicina do UNIFACIG sendo um dos
pré-requisitos para obtenção do diploma, devendo ser elaborado sob orientação direta de
um docente.
As orientações relativas à realização e à avaliação do TCC estão devidamente
descritas em normas específicas do curso de medicina.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 60
(sessenta) pontos.
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c) Quanto à Avaliação das Atividades Complementares
As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam ao
aluno a aquisição de habilidades e competências, seja no ambiente acadêmico ou fora dele,
consubstanciada pela prática de estudos e atividades independentes, opcionais e
interdisciplinares, que tenham relação pertinente com atividades acadêmicas, especialmente
aquelas que dizem respeito às relações de trabalho e melhoria da sociedade.
A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras
estabelecidas na Política de Atividades Complementares do UNIFACIG, conforme
regulamentação constante do Regulamento de Atividades Complementares, documentos
estes que integram o Projeto Pedagógico do Curso.
As Diretrizes Curriculares Nacionais propõem que os cursos de graduação devem
incentivar novos modelos de ensino e aprendizagem valorizando principalmente a formação
geral do discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua
formação, devendo se pautar, na sua oferta:
I.

Pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da Instituição;

II.

Pelo tratamento de temas;

III.

Pela interdisciplinaridade;

IV.

Pela contribuição para a formação humanística do discente.
De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido

para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na
respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites máximos de carga horária
estabelecida para cada uma das diversas modalidades. Serão consideradas atividades
complementares, aquelas que contribuam para a formação técnica e humanística do
discente, notadamente:
I.

Monitoria;

II.

Iniciação científica;

III.

Participação em grupos de estudo, projetos de pesquisa ou projetos de extensão
coordenados por professores;

IV.

Participação em congressos, conferências, simpósios, seminários e atividades
similares, na área do curso ou em área afim;

V.

Publicação de artigos;

VI.

Cursos de extensão ou atualização, na área do curso ou em área afim;

VII.

Participação em órgãos de representação estudantil;

VIII.

Cursos regulares de língua estrangeira;
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IX.

Acompanhamento de disciplinas isoladas;

X.

Cursos aprovados pela coordenação das atividades complementares.
O aluno é avaliado ao final em Apto e Inapto.
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7. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação institucional no UNIFACIG tem como objetivo central a melhoria contínua
do processo de aprendizagem, destacando padrões de excelência que possam direcionar as
decisões estratégicas e operacionais, condicionando sempre atitudes eminentemente
proativas e consistentes para com o sistema organizacional. Outros objetivos são: garantir
um processo de autoavaliação com transparência; participação sobre o que faz o
UNIFACIG; estabelecer um contraponto entre a missão, os objetivos e as ações que
efetivamente são desenvolvidas na busca de uma qualidade acadêmica; fornece estudos e
orientações que subsidiem o processo de planejamento e a implementação de medidas que
conduzam à execução de um projeto acadêmico socialmente legitimado e relevante quanto
à sua repercussão junto à comunidade interna e a sociedade em geral; identificar
fragilidades e acertos com vista ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, projeto
pedagógico dos cursos e Regimento Interno.
Torna significativo assinalar que, do ponto de vista da administração do UNIFACIG, a
melhoria da qualidade de suas ações tem como uma de suas prioridades, a implementação
das avaliações como processo sistemático, formativo e democrático que favoreça o
exercício da cidadania e o aperfeiçoamento do desempenho institucional e dentre as
estratégias, a avaliação institucional é uma delas.
Para compor a CPA (Comissão Própria de Avaliação) são indicados dois membros
efetivos do corpo docente, dois representantes do corpo discente, dois representantes do
corpo técnico-administrativo, dois representantes da comunidade além de um representante
do corpo técnico-administrativo que desempenha o papel de coordenação. No início de cada
semestre, realiza-se uma reunião para discutir os trabalhos que serão desenvolvidos pela
Comissão Própria de Avaliação do UNIFACIG, na qual, também, é aprovado o cronograma
de atividades que serão desenvolvidas ao longo do semestre. Os membros da CPA
sugerem os pontos a serem analisados no questionário que será aplicado junto ao corpo
discente, corpo docente, corpo técnico-administrativo, egressos e comunidade.
Toda a comunidade acadêmica é convidada a responder o questionário no
laboratório de informática do UNIFACIG ou em seus dispositivos eletrônicos. As avaliações
da CPA são realizadas por meio da Plataforma Google Forms e pode ser acessada pelo
computador, tablet ou celular, o que amplia o acesso e a comodidade para que todos
possam participar efetivamente da avaliação. Os resultados da avaliação são apresentados
em seminários realizados a cada semestre, no sistema interno de KTV e, também, são
discutidos, em reuniões, com coordenadores e direção do UNIFACIG onde são apontados
caminhos para as possíveis soluções dos itens avaliados com grau regular ou ruim. Em
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seguida, é gerado um relatório parcial contendo todas as informações do processe
avaliativo. No final de cada ano gera-se, então, um relatório final com as informações dos
dois semestres. É importante ressaltar que alguns pontos que são apresentados como
críticos necessitam de um tempo maior para ter modificado seu estado. Vale lembrar que a
avaliação no UNIFACIG não tem um caráter punitivo, ao contrário, as informações são
utilizadas para buscar estabelecer uma melhoria contínua do processo de aprendizagem.
O UNIFACIG acredita que a sistemática de avaliação interna deve ser entendida
como um mecanismo que propicia e disponibiliza informações para melhorar o seu
desempenho acadêmico, garante a eficiência administrativa e, por esse caminho, ajude na
manutenção da IES como espaço público. Com esse entendimento, o UNIFACIG chama a
atenção para o significado público da educação desenvolvida pelas instituições superiores
de ensino que é de extrema importância para o desenvolvimento do país. Nesse contexto, a
avaliação insere-se num campo mais amplo do que o de um trabalho isolado junto aos
segmentos que sustentam o Centro Universitário – docente, discente e técnicos, bem como
junto ao seu entorno.
Além da autoavaliação realizada pela CPA, a instituição conta ainda com os
relatórios e os conceitos gerados pelas Avaliações Externas e pelo Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes – ENADE, aplicado pelo Ministério da Educação buscando,
cada vez mais, implementar um processo de melhoria constante em seus processos
acadêmicos e de gestão.
7.1. Fundamentação Legal

Instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior – SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da
qualidade da Educação Superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento
permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e,
especialmente, do aprofundamento dos seus compromissos e responsabilidades sociais.
Por se tratar de uma lei federal, o SINAES representa uma política de Estado para a
avaliação das Instituições de Ensino Superior brasileiras, a orientar as políticas de governo
para tal fim. Os princípios fundamentais do SINAES são:
I.

Responsabilidade social com a qualidade da Educação Superior;

II.

Reconhecimento da diversidade do sistema;

III.

Respeito à identidade, à missão e à história das Instituições;
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IV.

Globalidade, isto é, compreensão de que a Instituição deve ser avaliada, a partir de
um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua relação orgânica
e não de forma isolada;

V.

Continuidade do processo avaliativo.

O SINAES integra modalidades de instrumentos de avaliação, a serem aplicados em
diferentes momentos. Uma destas modalidades é a Avaliação das Instituições de Educação
Superior (Avalies), centro de referência e articulação do sistema de avaliação que se
desenvolvem em duas etapas principais:
I.

Auto avaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada
IES, a partir de setembro de 2004;

II.

Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo
diretrizes estabelecidas pela CONAES.

Nesse sentido, a Auto avaliação é realizada por meio de trabalhos executados pela
Comissão Própria de Avaliação do UNIFACIG, contando com a colaboração de vários
setores da Instituição. Os resultados das avaliações, realizadas por esta comissão,
possibilitam à Instituição planejar e atender às demandas relacionadas à melhoria contínua
do processo de ensino e aprendizagem.
7.2. Metodologia, Dimensões e Instrumentos Utilizados no Processo de Auto
Avaliação

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional,
instituído pelo UNIFACIG, tem como concepção basilar a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004,
que fundamenta o Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior – SINAES, na
busca da melhoria da qualidade da Educação Superior, utilizando-se como variáveis os
eixos

Ensino,

Pesquisa/Iniciação

Científica

e

Extensão,

responsabilidade

social,

desempenho dos alunos, gestão da Instituição, Corpo Docente e estrutura física, na
perspectiva das melhorias

e do aprimoramento da eficácia institucional, efetividade

acadêmica e social e da afirmação da autonomia e da identidade institucional.
Para implementação da Autoavaliação Institucional, o UNIFACIG conta com
a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por representantes do Corpo Docente,
Corpo Discente, Corpo Técnico-administrativo e Comunidade Externa.
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A metodologia utilizada no processo de auto avaliação segue as orientações gerais
do SINAES, que prevê, para autoavaliação ou avaliação interna, três etapas a serem
desenvolvidas, a saber: preparação, desenvolvimento e consolidação da avaliação.
A autoavaliação da IES é realizada utilizando-se do questionário online como
procedimento metodológico e contempla abordagem qualiquantitativa da avaliação.
As questões contidas na auto avaliação são propostas em conformidade com a Lei
10.861/2004 que definiu as dez dimensões institucionais para a avaliação das IES,
contempladas no Roteiro de Autoavaliação Institucional, publicação do CONAES/INEP.
A autoavaliação no UNIFACIG obedece à seguinte lógica:
I.

Planejamento das atividades, sensibilização da comunidade para reflexão sobre o
processo de autoavaliação pela CPA – Comissão Própria de Avaliação e equipe;

II.

Envolvimento dos funcionários de todos os setores na construção das dimensões a
serem avaliadas;

III.

Participação ativa dos dirigentes do UNIFACIG em relação ao apoio institucional
necessário à seriedade do processo;

IV.

Processamento dos dados coletados por equipe especializada em assegurar a
validade da informação;

V.

Utilização dos resultados na implementação de melhorias sinalizadas, sendo estas
melhorias transformadas em ações a serem alcançadas em curto, médio e longo
prazos destinadas à superação das dificuldades e ao aprimoramento institucional;

VI.

Divulgação dos resultados por meio de ações da Comissão Própria de Avaliação.

Para cada uma das 10 Dimensões previstas, o UNIFACIG estabeleceu, para o
período de vigência do PDI, os objetivos, as metas e as ações a serem desenvolvidas bem
como os respectivos indicadores de desempenho e os setores responsáveis para cada
ação prevista.
As atividades previstas possuem características diversas, sendo algumas de caráter
Permanente e outras que, por suas características, possuem um fim em si mesma.
Considerando os diversos atores da Instituição, o processo de Auto avaliação
envolve:
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8. INFRAESTRUTURA
8.1 Campus Ilha de Excelência
O prédio sede do U IFACIG rece eu o nome de “Ilha de xcelência”, constituindo-se
em um dos mais belos e modernos campus do Estado de Minas Gerais. Foi planejado e
construído especificamente para instituição de ensino, tendo como direcionamento as mais
altas perspectivas de qualidade e funcionalidade, além é claro, de estar em perfeita
consonância com a demanda dos cursos de graduação e pós-graduação que as utiliza.
Contendo sete andares, o prédio possui 30 salas de aulas amplas e confortavelmente
instaladas em um ambiente próprio para a atividade acadêmica, uma área destinada à
biblioteca, salas de estudos, sala de audiovisual, laboratórios de informática, laboratório de
ciências, laboratório de construções, laboratório de geoprocessamento, central de cópias,
cantina, instalações para o corpo docente, coordenadores de curso e para o pessoal técnico
administrativo. O campus possui, ainda, um auditório com capacidade para 250 pessoas.
Todo o prédio foi projetado tendo como foco o atendimento aos portadores de necessidades
especiais e respeitando todas as instruções reguladas por lei. O prédio possui uma área
total de 3.870,00 m2 de construção.

ÁREA
(m²)

UTILIZAÇÃO

Nº

M

T

N

30

1240,5

0

0

50

-

-

-

-

-

1

44,55

1

1

1

10

40,7

0

10

10

2

21,2

0

2

2

1

21,2

0

0

25

6 - Auditório(s) e anfiteatro(s)

1

200

250

7 - Secretaria(s)

1

26,5

4

4

4

8 - Tesouraria(s)

2

50

3

3

3

9 - Sala de reunião dos gestores / professores

1

28,4

0

20

20

10 – Almoxarifado

1

40,7

0

0

1

INFRA-ESTRUTURA – Campus Coqueiro

1 - Salas de aula

Até 50 alunos
De 50 a 100 alunos

2 – Reitoria
3 - Gabinete(s) de trabalho para coordenadores
e/ou chefe de departamento do ensino de
graduação, e do Pró-Reitor de Ensino
4 - Gabinetes de trabalho para professores em
regime de tempo integral
5 - Salas de professores - ensino de graduação /
Pós

250 250
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11 – Biblioteca

1

181,1

0

0

50

12 – Laboratórios

6

48,7

0

0

30

13 - Outras áreas (Praça de Alimentação,
Orientação Pedagógica, Central de Cópias,
Salas de Estudos Individuais ou em Grupo, etc)

6

429,1

0

0

100

8.2 Campus Alfa Sul

Em 2012 foi inaugurado o novo campus do UNIFACIG no bairro Alfa Sul com o
intuito de proporcionar um melhor ambiente para os discentes. O campus recebeu o nome
“ dif cio Alo sio eixeira Garcia” em homenagem ao mantenedor da instituição.
A estrutura física é um dos pontos fortes da instituição e constitui-se em um dos mais
belos e sofisticados campus do Estado de Minas Gerais. Sua construção foi específica para
a prática do ensino, com salas amplas e arejadas visando uma melhor prática do processo
ensino/aprendizagem, com um melhor conforto para os discentes, docentes, colaboradores
e comunidade em geral.
O prédio foi projetado contendo em seu programa laboratórios de conforto térmico e
metrologia, de projetos, de desenho técnico, bioquímica, fisiologia, biofísica, microscopia,
anatomia, informática e, ainda, laboratório da tecnologia da construção e maquetes, para
atender aos diversos cursos que funcionam no campus (Arquitetura e Urbanismo,
Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Odontologia, Pedagogia,
Psicologia e Medicina), todos com equipamentos de qualidade. Sua estrutura é composta
por três andares mais um anexo composto por lanchonete, banheiros, área de convivência,
sala de xerox e laboratórios além de amplas instalações para o corpo docente,
coordenadores de curso e para o pessoal técnico administrativo. Atende às exigências de
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, com elevador, piso tátil e
banheiros especiais, tendo 2.789,1 m² de construção.

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul
(Edifício Aloísio Teixeira Garcia)
Até 50 alunos

UTILIZAÇÃO
Nº

ÁREA
M

T

N

14

756,7 m²

50

50

50

-

-

-

-

-

1

12,95 m²

1

1

1

1 - Salas de aula
De 50 a 100 alunos
2 – Reitoria
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3 – Pró-Reitoria Acadêmica

1

9,05 m²

0

1

1

4 - Gabinete de trabalho para coordenador
e/ou chefe de departamento do ensino de
graduação
5 – Gabinete de trabalho para coordenador
e/ou chefe de departamento de ensino de
graduação
6 - Salas de professores - ensino de
graduação / Pós

1

9,05 m²

0

1

1

7

52,1 m²

7

7

7

1

36 m²

5

5

20

7 - Auditório(s) e anfiteatro(s)

1

159,7 m²

138

138

138

8 - Secretaria(s)

1

54,05 m²

2

4

2

-

-

-

-

-

1

36 m²

0

20

20

11 – Almoxarifado/Arquivo

3

26,1 m²

1

1

1

12 – Protocolo (junto com secretaria)

-

-

-

-

-

13 – Laboratório de Biologia Animal

1

68,5 m²

50

50

50

14 – Laboratório de Biologia Vegetal

1

68,5 m²

50

50

50

15 – Laboratório de Dentística

1

68,5 m²

50

50

50

16 – Laboratório de Informática

2

72 m²

50

50

50

17 – Laboratório de Hidráulica

1

35 m²

50

50

50

18 – Laboratório de Solos e Topografia

1

71,1 m²

50

50

50

19 – Laboratório de Física

1

68,5 m²

50

50

50

20 – Laboratório de Prototipagem/Lego

1

54,3 m²

50

50

50

21 - Laboratório de Projeto I

1

68,9 m²

0

0

50

22 - Laboratório de Projeto II

1

54,3 m²

0

0

50

23 - Outras áreas (Praça de Alimentação,
Xerox, outros)

1

104,8 m²

200

200

600

9 - Tesouraria(s) / telefonista (junto com
secretaria)
10 - Sala de reunião dos gestores /
professores

Em 2015 foi inaugurado o novo prédio que compõe o campus Alfa Sul para atender à
demanda dos cursos que crescem e dos novos cursos ofertados pela IES (Arquitetura e
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Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Medicina, Odontologia e
nfermagem). O edif cio rece eu o nome “ dif cio Michel Hannas”.
O novo prédio é uma construção moderna que apresenta técnicas construtivas que
proporcionaram uma obra mais limpa e sustentável, como por exemplo, a utilização de
estrutura metálica e vedação de drywall. Sua construção proporcionou a ampliação do
campus Alfa Sul para atender maior número de alunos, proporcionando um melhor conforto
para os discentes, docentes, colaboradores e comunidade em geral.
O prédio foi projetado para atender as especificidades dos cursos que já funcionam no
campus e dos que irão abrir. Com laboratórios de bioquímica, anatômica, técnica cirúrgica,
microscopia, odontologia, informática, procedimentos, sala de desenho, laboratório da
tecnologia da construção e maquetes e brinquedoteca, para atender aos diversos cursos
que funcionam no campus, todos com equipamentos de qualidade. Sua estrutura é
composta por três andares compreendendo banheiros, salas de aula e laboratórios além de
amplas instalações para o corpo docente, coordenadores de curso e para o pessoal técnico
administrativo. Atende às exigências de acessibilidade aos portadores de necessidades
especiais, com rampas, piso tátil e banheiros especiais, tendo 3.330 m² de construção.

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul
(Edifício Michel Hannas)

UTILIZAÇÃO
Nº

ÁREA
M

T

N

Até 50 alunos

8

363,3 m²

50

50

50

De 50 a 100 alunos

-

-

-

-

-

5

46,7 m²

0

5

5

1

20 m²

3

3

3

4– Secretaria de atendimento aos discentes

1

27,5 m²

2

2

2

5 – Almoxarifado

3

15,5 m²

1

1

1

6 – Controle e manutenção de câmeras

1

6,3 m²

1

1

1

7 – Biblioteca + Sala de Catalogação

1

349,9 m²

50

50

50

1 – Salas de aula
2 – Gabinete(s) de trabalho para coordenadores
e/ou chefe de departamento do ensino de
graduação
3 – Gabinetes de trabalho para professores em
regime de tempo integral
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8 – Brinquedoteca

1

84,3 m²

50

50

50

9 – Laboratório de Anatomia

1

151 m²

50

50

50

10 – Laboratório de Bioquímica

1

86,5 m²

50

50

50

11 – Laboratório Biotério

1

67,3 m²

50

50

50

12 – Laboratório de Odontologia

1

53,8 m²

50

50

50

13 – Laboratório de Microscopia

1

72,5 m²

50

50

50

14 – Laboratório de Habilidades

1

74,8 m²

50

50

50

15 – Laboratório de Conforto e Metrologia

1

84,3 m²

50

50

50

16 – Laboratório de Desenho

1

121,6 m²

50

50

50

17 – Informática

1

73,3 m²

28

28

28

18 – Salas de estudos coletivos e individuais

1

86,8 m²

36

36

36

O Centro Universitário UNIFACIG proporciona uma grande oportunidade de
aprendizagem à comunidade acadêmica com a inauguração de sua Clínica Universitária de
Saúde no Campus Alfa Sul, no mês de Dezembro de 2018. Uma infraestrutura inovadora na
região e projetada com especial atenção ao conforto e à segurança dos seus pacientes.
A Estrutura é composta por três andares e 1.800 m2, fruto de uma construção
sustentável, com aproveitamento da água da chuva e iluminação em LED, sendo toda a sua
obra acompanhada pelos próprios professores da instituição. As instalações contam com
consultórios médicos, consultórios para atendimento psicológico, laboratório de habilidades,
simuladores de práticas, sala para procedimentos de enfermagem, 10 aparelhos de raio-x
odontológicos e 34 gabinetes odontológicos. Um ambiente inovador para o ensino das
ciências da saúde.
Desta forma, o Centro Universitário UNIFACIG espera que a Clínica Universitária
seja um local para reunião de pessoas de diversas formações, experiências e
conhecimentos, unidos no interesse comum da busca do aprendizado, da realização de
pesquisa e do atendimento ao próximo.
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INFRA-ESTRUTURA – Clínica Universitária
(Edifício Rayan Pereira Duvanel)

Nº

ÁREA
(m²)

Até 50 alunos

2

De 50 a 100 alunos

UTILIZAÇÃO
M

T

N

86,6 m2

40

40

40

2

143,5 m2

60

60

60

2 – CPA

1

11,3 m2

5

5

5

3 – Gerência Administrativa da Clínica

1

11 m2

1

1

-

4 – Recepção

2

7 m2

2

2

-

5 – Laboratório de Habilidades Cirúrgicas

1

174 m2

100

6 – Escovódromo

1

9 m2

8

8

8

7 – Consultório Médico

3

39,4 m2

6

6

-

3

25,5 m

2

2

2

-

9 - Sala de procedimentos

1

40 m

2

5

5

-

10- Sala de Esterilização

1

3,65 m2

1

1

-

11 – Sala de Dispersão de Materiais

1

9,3 m2

1

1

-

12 – Sala de Material Discente

1

33,3 m2

1

1

-

13 – Sala de Raio X

2

6,8 m2

2

2

-

14 – Cabines de Atendimento Odontológico

7

35 m2

14

14

-

15 – Sala Atendimento Odontológico Integrado

1

352,3 m2

80

80

-

16 – Centro de Material Esterilizados (CME)

1

7,6 m2

1

1

-

17- Outras áreas (Depósito de Limpeza, Expurgo,
banheiros, garagem/estacionamento)

23

175 m2

20

20

20

1 - Salas de aula

8 – Consultório de Psicologia

100 100

8.3. Infraestrutura Física do curso

8.3.1. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos

A sala de coordenação do curso de Medicina com 8,4 m², é de uso individual e
possui dimensionamento adequado e com todas as condições de acessibilidade, incluindo
rampas de acesso, piso tátil e sinalização com sistema de escrita tátil. O espaço viabiliza à
Coordenação o desenvolvimento das atividades e ações acadêmico-administrativas
inerentes à sua função, de acordo com as atribuições constantes no Regimento da
Instituição. O espaço ainda permite o atendimento individual ou em grupos, com total
privacidade para os discentes, docentes ou sociedade civil, para atendimentos de grupos
maiores, existem espaços com tamanho e estrutura adequados e disponíveis. A sala de
coordenação do curso de

Medicina se localiza no campus Alfa Sul, e este espaço é
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equipado com mesa, armário com chave, arquivo, computador com acesso à internet,
impressora, telefone e ventilador, além de atender às exigências necessárias quanto à
limpeza, acústica, ventilação, iluminação e conservação, com comodidade necessária à
atividade desenvolvida, além de garantida a acessibilidade. Vale ressaltar que o UNIFACIG
disponibiliza aos seus coordenadores ferramentas de tecnologia inovadoras, como o G
Suite, que aumenta a eficiência do envio de arquivos, otimiza troca de informações,
favorecendo a comunicação e colaboração em tempo real com chat integrado,
videoconferências e edição compartilhada de documentos. Sendo assim, possui toda a
infraestrutura mobiliária e tecnológica, que permite o desenvolvimento das mais distintas
atividades, dando à Coordenação segurança no desenvolvimento de seu trabalho.

8.3.2. Salas de Professores

No campus Alfa Sul, a sala coletiva dos professores ou simplesmente sala dos
professores possui espaço amplo (36 m²), com comodidade, limpeza, segurança e
acessibilidade adequada. A sala viabiliza o trabalho do docente, possuindo recursos de
tecnologia da informação e da comunicação apropriados aos trabalhos de pesquisa
acadêmica ou trabalhos administrativos, caso a estes sejam atribuídos. Para isso, possui
ponto eletrônico, computadores com acesso à internet, quadro de avisos e telefone. A sala
possui área e layout apropriado, atendendo a demanda docente para os respectivos
horários de aula ou descanso, equipada com mesa de trabalho coletiva e poltronas,
mobiliários que permitem o descanso do docente, bem como sua integração com os demais
colegas de atividade docente ou administrativa em seus momentos de descanso. Além
disso, a sala de professores possui escaninhos individuais com chave pessoal, garantindo
segurança para a guarda de materiais e equipamentos pessoais ou profissionais.

8.3.3. Salas de Aula

Para atender ao curso de Medicina, o Campus Alfa Sul possui 26 salas de aula
convencionais variando de 50,0 m² à 61,0 m², 1 sala convencional de 68,58 m² totalizando
1.120,00 m² divididas em três edifícios. Todos os espaços de aprendizagem (salas de aula)
apresentam data show, acesso à internet, quadro branco para uso de pincel, ar
condicionado ou ventilador, iluminação adequada para seu uso, além da manutenção
semestral de toda sua infraestrutura e manutenção eventual quando solicitada.
Recentemente 5 destas salas receberam novos mobiliários didáticos, se tornando salas de
metodologias ativas dinâmicas. Nestas salas as carteiras são montadas em formato
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hexagonal, permitindo maior interação entre os alunos e com isso maiores avanços na
aprendizagem, além de quadros para o desenvolvimento de trabalhos em equipe. Sendo
assim, atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando manutenção
periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e
comunicação

adequados

às

atividades

a

serem

desenvolvidas

oportunizando

o

desenvolvimento das competências e habilidades requeridas pelo curso de maneira
inovadora e exitosa. Os espaços de aprendizagem disponibilizados apresentam layout
flexível (carteiras móveis) que permite configurações espaciais que se adéquam às distintas
situações de ensino-aprendizagem e à aplicação de metodologias ativas. Quando
necessário, os docentes também podem solicitar caixas de som, flipsharts, clicker,
microfone e computador que são disponibilizados pela instituição para complementar as
ferramentas dos espaços de aprendizagem. As salas de aula foram projetadas para prover
comodidade, segurança e acessibilidade adequada para o as distintas atividades de ensinoaprendizagem.
8.4. Laboratórios

8.4.1. Laboratórios de Informática Campus Coqueiro:

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 01 – Steve Jobs

m2 por
estação

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,4

Licenças

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Sistema Operacional Windows 10

21

Windows

Home
Paga
Premium

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
21 Desktops. Sendo 4 Intel Core I7 3.4 Ghz. HD 500GB, 8GB RAM, 17 Intel Core I5 3.4 Ghz.
HD 500GB, 8GB RAM e 1 Intel Core I5 3.4 Ghz. HD 1TB, 4GB RAM teclado, mouse, monitor
19,5 (LED LCD), acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor
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Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 02 – Mark Zuckerberg

m2 por
estação

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,2

Licenças

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Sistema Operacional Microsoft Windows

16

Windows

XP
Professional Paga
2002

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
Sendo 11 Desktops Intel core I7 64 Bits e 500 Gb Set, 1 Intel Celerum CPU 1.80 Ghz XP 150
GB, 3 Intel Pentium 4 3,20 Ghz 320 GB Set e 1 Intel Core I7 64 Bits 500 Gb placa de rede,
teclado, mouse, monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet..
Capacidade: O laboratório suporta até 32 alunos sendo dois em cada computador e um
professor

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 03 – Bill Gates

m2 por
estação

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,2

Licenças

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Sistema Operacional Microsoft Windows

24

Windows

XP
Professional Paga
2002

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
Sendo 13 Desktops. Intel Petium Dual Core 2,6 Ghz 150 Gb Vostro 2205, 11 Celeron 3.0 Ghz
80 Gb Opitplex 320, placa de rede, teclado, mouse, monitor LCD 15 polegadas, acesso à
Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 46 alunos sendo dois em cada computador e um
professor
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m2 por
estação

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 04 – Larry Page

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Licenças

Sistema Operacional Microsoft Windows

21

Windows

XP
Linux

Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
24 Desktops: 11 máquinas - Intel Pentium Duo Core 2.60 Ghz 160 GB Vostro 220S, 2 GB
RAM, placa de rede, teclado, mouse, monitor LCD 15 polegadas (02 monitores de 19
polegadas), acesso à Internet.
1 máquina - Pentium 4 CPU 3.20 GHz, Linux, 2 GB RAM, placa de rede, teclado, mouse,
monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet.
9 máquinas - Intel Aton CPU 1.60 GHz, Linux, 2 GB RAM, 320 GB placa de rede, teclado,
mouse, monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

8.4.2. Laboratórios de Informática Campus Alfa Sul:

Laboratório (nº e/ou nome)

Área (m2)

m2 por
estação

m2 por
aluno

Lab 01 - Edifício Aloísio Teixeira Garcia

36

1,8

1,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtd.

Fabricante

Sistema Operacional Microsoft Windows

20

Windows

Versão
Home
Basic

Licenças
Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
20 Desktops. Intel(R) core(TM) I3-2120 4GB RAM HD 320GB Dell Vostro 260S, placa de
rede, teclado, mouse, monitor CRT 15 polegadas, acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.
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Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 02 - Edifício Aloísio Teixeira Garcia

m2 por
estação

m2 por
aluno

36

1,8

1,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtd.

Fabricante

Versão

Licenças

Sistema Operacional Microsoft Windows

20

Windows

Home
Basic

Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
20 Desktops. Dell Vostro 260S, Processador Intel(R) core(TM) I5-3450S, HD 1 Tb, 4Gb de
RAM, placa de rede, teclado, mouse, monitor 17 polegadas e acesso à internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 01 - Edifício Michel Hannas

m2 por
estação

m2 por
aluno

73

1,8

1,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtd.

Fabricante

Versão

Licenças

Sistema Operacional Microsoft Windows

20

Windows

Home
Basic

Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
20 Desktops. Intel(R) core(TM) I5-4460, HD 40 GB, 8 GB RAM, 500Gb de HD, placa de rede,
teclado, mouse, monitor CRT 15 polegadas, acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

8.4.3. Demais Laboratórios Utilizados no Curso:

O acervo dos Laboratórios de Habilidades e Simulação da UNIFACIG, é composto
por modernos materiais, peças e equipamentos que possibilitam o aprendizado e a
simulação para o treinamento, desde habilidades técnicas específicas na prática médica, até
enfrentamento de condições complexas.
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SIMULADORES
Descrição de Equipamentos

Quantidade

Boneco de Auscuta - General Doctor

01

Boneco infantil - General Doctor

01

Boneco recém nascido - General Doctor

01

Boneco adulto - General Doctor

01

Boneco adulto para reanimação - General Doctor

01

Boneco adulto feminino simulador de parto - General Doctor

01

Boneco simulador de intubação adulto

01

Boneco simulador de intubação infantil

01

Kit Simulador de ferimentos e cuidados de trauma

01

Braço para avaliação de P.A e Punção - General Doctor

01

Cabeça para intubação - Wech Allyn

01

Desfibrilador - General Doctor

01

Simulador de fundo de olho

01

Simulador de otoscopia

01

Simulador de engasgo pediátrico

05

a) Laboratório de Física;
b) Laboratório de Anatomia:
c) Laboratório de Bioquímica:
d) Laboratório de Prática Cirúrgica:
e) Laboratório Biotério:
f) Laboratório de Microscopia:
g) Laboratório de Simulação
8.5. Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção de Equipamentos

A instituição está em constante processo de atualização tecnológica, tanto dos
softwares quanto dos hardwares instalados nos seus laboratórios e demais unidades. O
UNIFACIG tem, por objetivo, oferecer aos docentes e discentes o que há de mais moderno
em termos de tecnologia na sua área de atuação. Os softwares disponíveis (sistema
operacional, browser, pacote de automação de escritório, linguagens de programação, entre
outros) são atualizados imediatamente após o teste por um técnico da instituição de uma
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nova versão lançada. Os equipamentos novos adquiridos são sempre o “estado da arte” do
setor, sendo que os equipamentos existentes são atualizados à medida que são verificadas
as necessidades, visando obter um bom desempenho nas atividades acadêmicas. O
UNIFACIG é parceira do programa Microsoft IT Academy, que é uma completa solução
educacional tecnológica que conecta os estudantes, professores, empregadores e as
comunidades locais por meio de um modelo de aprendizado contínuo de desenvolvimento
de habilidades tecnológicas avançadas. Ele foi desenvolvido para preencher as lacunas
entre a educação e o mundo real, dando aos estudantes as habilidades de TI que eles
precisam para serem bem sucedidos nas carreiras no mercado de trabalho tecnológico de
hoje e fornecendo recursos de desenvolvimento profissional aos educadores.
O Microsoft IT Academy promove a capacitação aos alunos das habilidades
tecnológicas mais recentes, para que eles sejam bem sucedidos na vida acadêmica e
profissional. E além disto, o programa oferece ainda as Certificações Microsoft que ajudam
na empregabilidade. Entre os cursos oferecidos estão: Básico e Avançado de Word, Excel e
PowerPoint, além do uso do Windows.
Os planos de expansão, em relação ao número de máquinas, encontram-se
vinculados às demandas dos cursos e à abertura de novos cursos para atendimento de suas
demandas.
8.6. Recursos Audiovisuais

Item

Observações

Quantidade

Data Show

Alfa Sul

22

Data Show

Coqueiro

29

Quadro Branco

Alfa Sul

67

Quadro Branco

Coqueiro

31

Televisor com sistema
Alfa Sul
de KTV
Televisor com sistema
Coqueiro
de KTV

01
01

Flip-charts

03

Leitor Kindle

06

Tablet

01

Câmeras

Contrato de convênio com Arca de Noé Vídeo
02
para locação sempre que necessário.
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8.7. Laboratórios Específicos

Para a formação integral do profissional de Medicina é fundamental que os discentes
coloquem em prática o conhecimento teórico adquirido, e tenham espaços para simular,
experimentar, testar, repetir, errar e corrigir. Para atender a esta demanda, o curso de
Medicina do UNIFACIG utiliza os seguintes laboratórios para desenvolvimento de atividades
práticas: Física:

atende às necessidades das aulas práticas da disciplina de biofísica,

fornecendo um ambiente multidisciplinar para se trabalhar aspectos teóricos e práticos de
fenômenos físicos. O laboratório de Física possui 54,05 m² e foi projetado de acordo com os
padrões técnicos e arquitetônicos recomendados para esse tipo de laboratório, além de
possuir todos os requisitos de segurança estabelecidos por leis e normas técnicas
pertinentes; Bioquímica: O laboratório de Bioquímica atende às necessidades de aulas
práticas das disciplinas de bioquímica, biofísica, fisiologia, farmacologia e imunologia.
Possui 86,5m² e foi projetado de acordo com os padrões técnicos e arquitetônicos
recomendados para esse tipo de laboratório, além de possuir todos os requisitos de
segurança estabelecidos por leis e normas técnicas pertinentes; Anatomia: O laboratório de
Anatomia possui 151,0m² atende às necessidades das aulas práticas das disciplinas de
anatomia, neuroanatomia, fisiologia, técnica operatória e clínica cirúrgica. Foi projetado de
forma a cumprir com os requisitos técnicos e de segurança, com ambiente adequado para a
preservação das peças anatômicas e respeito aos cadáveres. Além das peças anatômicas,
como recurso didático para auxiliar as disciplinas de anatomia, histologia e embriologia, e
fisiologia, o UNIFACIG adquiriu o MAXPAD Organnics para o curso de Medicina. O
MAXPAD é uma mesa multitoque e o Organnics é um software totalmente desenvolvido
para o estudo de anatomia, através da visualização e análise de imagens DICOM (Digital
Imaging and Communications in Medicine). Com o aparelho, o discente pode interagir com
os modelos de forma bidimensional – incluindo as vistas Sagital e Coronal -, e
tridimensional, através do toque com os dedos. Além disso, o equipamento permite a
aplicação de zoom e a realização de medidas, anotações e apontamentos em qualquer uma
das vistas. Este recurso é inovador na região e promove uma aprendizagem
comprovadamente exitosa; Microscopia: O laboratório de Microscopia atende às
necessidades de aulas práticas de microbiologia, parasitologia, histologia e patologia.
Possui 72,5m² e foi projetado obedecendo aos padrões técnicos e arquitetônicos exigidos
para a segurança do usuário e a biossegurança, contando com todos os requisitos técnicos
e materiais necessários para este fim. Todos os equipamentos dos laboratórios são
constantemente avaliados pela equipe técnica, mantendo a adequação necessária, a
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qualidade dos equipamentos e a pertinência necessária de acordo com cada curso, além de
estabelecer as normas e regulamentos para a utilização dos equipamentos. Todos os
laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o seu PPC, e
possuem normas de funcionamento e de segurança. Possuem conforto, apoio de serviço
técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação
adequados às atividades práticas a serem desenvolvidas.
Como prática inovadora de ensino, o Curso de Medicina no UNIFACIG oferece aos
discentes a oportunidade de praticar os conceitos teóricos trabalhados em salas de aula por
meio de treinamento de habilidades, simulação realística e prática clínica.
A simulação realística é uma metodologia de treinamento inovadora, apoiada por
tecnologias de alta complexidade que, por meio de cenários clínicos, replica experiências da
vida real e favorece um ambiente participativo e de interatividade, permitindo experiência
prática. Assim, o Centro Universitário UNIFACIG, além das salas de aula disponibilizadas
regularmente, conta com laboratórios específicos ao desenvolvimento de sua prática.
A Instituição possui laboratórios de treinamento de habilidades e Centro de
Simulação para o curso de Medicina, localizados no prédio Michel Hannas e na Clínica
UNIFACIG. Os laboratórios oferecem a possibilidade de treinamentos de habilidades e
simulação de procedimentos médicos antes da intervenção real no paciente.
Os laboratórios contam com um Centro de Simulação Realística, a estrutura é
composta por uma mesa de comando em ambiente isolado, em outra sala se encontram as
macas e os manequins de simulação. O laboratório conta com quatro (4) monitores e quatro
(4) caixas de sons com microfones para permitir a interação entre a sala de comando e a
sala de procedimentos. A sala de comando está equipada com mesa de controle de som (1)
e computador com sistema operacional Windows e instalado o programa Virtual Sign
Simulation (1). A partir do manuseio da mesa de comando, o docente pode enviar alguma
alteração para os parâmetros do manequim (paciente simulado) e observar o
comportamento do discente frente a situações clínicas. O sistema de simulação realística
que possibilita simulação de situações reais em estações práticas. Com auxílio de câmeras,
microfone e monitores, todo o ambiente é monitorado pelo professor que por meio do
software pode simular situações para intervenções e avaliar o comportamento do discente.
O laboratório conta também com o simulador APOLLO. O simulador de paciente
Apollo possui uma ampla gama de novos e eficientes recursos para oferecer o melhor em
treinamento de saúde baseado em simulação de alta fidelidade com pele realista e sistema
totalmente wireless. Apollo é um simulador com respostas fisiológicas como, por exemplo,
frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, eletrocardiograma, mudança de
temperatura corporal, choro, sons cardíacos e pulmonares, hemorragias, punção venosa,
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cateterismos vesical e gástrico, intubação, além de contar também com um monitor
multiparâmetros, criando uma experiência de interação com o paciente mais profunda,
imersiva e verdadeira. Os recursos de vias aéreas e novas técnicas de RCP do Apollo
oferecem oportunidades de treinamento baseadas nos protocolos de tratamento mais
atualizados em gerenciamento de vias aéreas difíceis.
A simulação realística se mostrou prática inovadora e exitosa no desenvolvimento de
habilidades e competências necessárias à prática médica, com a assistência e orientação
dos professores, sem colocar em risco a vida e saúde humanas. No laboratório da Clínica
UNIFACIG há 4 boxes, sendo um box simulando leito de internação adulto, um infantil, um
leito de isolamento e um espaço para procedimentos de exames físico em simuladores de
ausculta cardíaca, otoscopia, simulações de situações de resgate com equipamento
adquirido e manequins preparados para situações de risco de vida que exigem do
profissional médico habilidade técnica no suporte básico e avançado de vida. Espaço ideal
para simulações de situações em diferentes complexidades envolvendo diferentes ciclos de
vida.
É possível criar cenários para simulação da prática profissional que contribuirá para a
formação do aluno e poderá garantir segurança nas futuras intervenções nos campos de
estágio. O laboratório conta ainda com um manequim (Noelle) que combina o melhor dos
simuladores de atendimento à paciente durante o período pré, per e pós-parto. O simulador
é projetado para proporcionar um parto completo, envolvendo experiências antes, durante e
pós-parto. Possibilita prática de manobras de Leopold; múltiplos sons cardíacos fetais;
sistema automático de nascimento; medição de descida da cabeça fetal e dilatação pélvica;
múltiplas localizações da placenta; cérvices dilatáveis substituíveis; para a prática de sutura
pós-parto em peças de vulva; conta com um bebê recém-nascido articulado, com placenta e
módulo de apalpação e de hemorragia pós-parto.
Clínica UNIFACIG: A Clínica UNIFACIG fornece em sua estrutura três consultórios
equipados e uma sala de procedimentos para atendimentos e execução de aulas práticas
das disciplinas Clínicas. Além dos requisitos de infraestrutura, segurança e materiais, o
Centro Universitário UNIFACIG conta com técnicos capacitados a operar os laboratórios e
contrata empresas especializadas para o descarte e manejo de rejeitos dos laboratórios,
visando à segurança dos usuários, da população e observando a responsabilidade de
proteção do meio ambiente.
Quanto à qualidade, os laboratórios do curso de Medicina foram projetados com
base nos mais modernos preceitos arquitetônicos voltados para a funcionalidade e as
normas técnicas recomendadas para os fins específicos de suas especialidades. Possuem
iluminação e acústica adequada,

planejamento de circulação de ar,

mobiliário,
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equipamentos e insumos necessários ao bom funcionamento das atividades. Os
equipamentos e demais materiais didáticos são constantemente avaliados quanto a seu
funcionamento e atualização, visando manutenção e/ou aquisição de novos materiais. O
UNIFACIG tem especial preocupação em adquirir materiais que contribuam para o processo
de ensino aprendizagem, com modelos anatômicos escolhidos pelos docentes e reagentes
de qualidade. Aos docentes, discentes e técnicos, são disponibilizados equipamentos de
proteção individual (luvas, máscaras, aventais e óculos de segurança) bem como de
proteção coletiva (chuveiro de segurança com lava olhos, capela de exaustão, extintores de
incêndio, sinalizador de saída de emergência, dentre outros), seguindo todos os padrões de
segurança estabelecidos para cada tipo de laboratório. (1) Avaliação Interna realizada pela
CPA, com questionários respondidos por discentes e docentes, realizando avaliação
periódica quanto às necessidades das demandas, serviços prestados e qualidade do
laboratório. Os resultados são utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento
da qualidade do atendimento e melhorias de futuras aulas e ainda, ações de correção. Além
disso, a CPA também realiza o acompanhamento do feedback dos alunos quanto ao
funcionamento do laboratório. (2) Nas reuniões do Colegiado do curso, que acontecem
periodicamente. (3) Por meio das reuniões do NDE (Núcleo Docente e Estruturante do
Curso). (4) Além das reuniões com representantes dos discentes. Nessas instâncias são
discutidas as avaliações dos laboratórios, utilização e disponibilização de materiais dentre
outros aspectos importantes para as aulas práticas.
8.8 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário UNIFACIG, é um
órgão colegiado, de natureza técnica-científica, vinculado à Pró-reitoria de Ensino e
Aprendizagem sendo constituído nos termos da Resolução Nº 196, do Conselho Nacional de
Saúde – CNS do Ministério da Saúde – MS, expedida em 10/10/1996 e ora regido pela
RESOLUÇÃO Nº 466 CNS, de 12 de dezembro de 2012 que aprovou as novas diretrizes e
normas regulamentadoras de pesquisas, envolvendo seres humanos.
Ao CEP do UNIFACIG compete orientar, analisar, revisar, autorizar, acompanhar e
fiscalizar a realização das pesquisas que envolvem, direta ou indiretamente, seres humanos,
com base em princípios éticos, desempenhando papel consultivo e educativo na reflexão em
torno da ética na Ciência.
Os membros do CEP UNIFACIG, conforme regulamentação própria, têm total
independência de ação no exercício de suas funções no comitê, mantendo sob caráter
confidencial as informações recebidas.
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O CEP do UNIFACIG encontra-se homologado, pertence à própria instituição e
atende também a outras instituições da região.
8.9 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)

O Centro Universitário UNIFACIG conta com Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) própria aprovada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA) no extrato do parecer nº 39, de 15 de Agosto de 2017 e publicado no Diário
Oficial da União Nº 157 de 17 de Agosto de 2017.
É um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que tem por
objetivo analisar, emitir parecer e expedir certificados à luz dos princípios éticos no uso de
animais em ensino e pesquisa. Dentro do escopo do CEUA, entende-se por utilização:
manipulação, captura, coleta, criação, experimentação (invasiva ou não invasiva), realização
de exames ou procedimentos cirúrgicos, ou qualquer outro tipo de intervenção que possa
causar estresse, dor, sofrimento, mutilação e/ou morte.
Antes de quaisquer atividades envolvendo animal, o pesquisador e/ou docente
devem submeter, em formulário próprio, ao CEUA-FACIG (conforme nomenclatura
publicada). As descrições das atividades a serem realizadas com o uso de animais devem
apresentar a justificativa de forma clara e objetiva, considerar o bem-estar animal, o uso
mínimo de animais como prevê a Resolução do CONCEA de 11 de março de 2013, e
atender aos objetivos educacionais que não podem ser alcançados utilizando nenhuma
outra prática que não inclua o uso de animais.
O CEUA do Centro Universitário UNIFACIG encontra-se homologado, pertence à
própria

instituição

e

atende

também

a

outras

instituições

da

região.
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9. BIBLIOTECA
9.1. Área Física e Forma de Acesso e Utilização
Considerada motivo de orgulho dos mantenedores, a Biblioteca do UNIFACIG –
Biblioteca Dr. Jorge Hannas – é considerada pelos seus usuários como uma das melhores
do município. Situada em uma área física de 181,10 m2 no Campus Ilha de Excelência e no
Campus Alfa Sul outro espaço com 349,9 m², é alvo de constantes investimentos, haja vista,
a atualidade de seu acervo aliado à política de atualização da IES.
A biblioteca “Dr. Jorge Hannas” pode ser utili ada das 8:00h às 22:40h de segunda a
sexta-feira, e das 8:00h às 12:00h aos sábados. Todos os serviços da Biblioteca podem ser
acessados on-line pelo sistema “Meu Pergamum”. Cada pessoa pode reali ar empréstimo
de três livros de uma só vez. A devolução fora do prazo acarreta em multa diária, por cada
exemplar em atraso. Os periódicos não são emprestados.
A biblioteca possui leitores digitais Kindle para empréstimo aos alunos. Os leitores
digitais se tornaram populares após seu lançamento pela livraria Amazon Books, fabricante
do Kindle. Os leitores digitais adquiridos pelo UNIFACIG possuem tela de 6" e podem
armazenar 1.400 livros cada um. A bateria permite a leitura durante um mês seguido, sem
necessidade de recarga.
A Biblioteca do UNIFACIG tem como objetivos principais:
I.

Ampliar o acervo nas áreas do conhecimento, para melhor atender aos seus
usuários;

II.

Manter um ambiente que favoreça a formação e o desenvolvimento de hábitos de
leitura e pesquisa;

III.

Apoiar o corpo docente e discente, através da disponibilidade do material necessário
à implementação de suas atividades e pesquisas acadêmicas;

IV.

Colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de recursos, quanto à
complementação do ensino-aprendizagem, dentro dos princípios exigidos pela
moderna pedagogia;

V.

Proporcionar aos usuários constante atualização de conhecimentos, em todas as
áreas do saber;

VI.

Informar aos usuários sobre sua importância e como utilizar a Biblioteca, haja vista
ser uma fonte de informações;

VII.

Integrar-se com outras bibliotecas, proporcionando intercâmbios culturais, recreativos
e de informações;
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VIII.

Propiciar a integração com a comunidade local, oportunizando a leitura, cultura e a
pesquisa através das ações de extensão;

IX.

Propiciar suportes bibliográficos e não bibliográficos à pesquisa informacional e
científica.

9.2. Política de atualização da Biblioteca e Composição do Acervo

O

UNIFACIG

tem,

no

Campus

Ilha

de

Excelência

uma

biblioteca

de,

aproximadamente, 181, 10 m² e no Campus Alfa Sul outro espaço para a biblioteca com
349,9 m². O espaço é dividido em área para leitura, estudos individuais e em grupo, estantes
para exposição de periódicos, estante para apresentação de novas aquisições, balcão para
empréstimo/devolução e atendimento e sala de Catalogação.
A Biblioteca agrega os acervos de todos os cursos superiores da instituição. Todo o
acervo encontra-se a disposição de alunos, professores, funcionários e comunidade e pode
ser consultada pela Internet por meio do site da instituição.
A estruturação do acervo busca:
I.

suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação do
UNIFACIG;

II.

dar apoio aos programas de pesquisa e extensão do UNIFACIG; incluindo
publicações da própria Instituição.

Atualmente, a biblioteca possui um acervo que agrega as áreas de conhecimento
dos cursos ofertados pela IES, dentro de uma perspectiva de estimular a pesquisa
interdisciplinar. Os livros utilizados pelos cursos já implantados encontram-se disponíveis na
Biblioteca dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Educação (MEC), considerando a
bibliografia indicada pelos projetos pedagógicos dos cursos.
Com relação aos jornais e revistas a biblioteca mantém a assinatura dos principais
títulos de circulação nacional, estadual e regional que possuem entrega na cidade.
Os periódicos específicos, a cada semestre, por indicação das coordenações de
curso, são feitas assinaturas e renovações necessárias. É observado na seleção dos
periódicos a serem adquiridos a classificação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior).
As obras clássicas, dicionários e enciclopédias são adquiridas por meio de
solicitação das coordenações de curso. A seleção das obras é realizada de acordo com os
conteúdos ministrados pelo curso.
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As mídias digitais (vídeos, DVDs CDs, CD-ROOMS) são adquiridos obedecendo a
proposta dos projetos pedagógicos e indicados pelos coordenadores. São adquiridos
quando comprovada a necessidade de tais recursos para o desenvolvimento do ensino,
pesquisa e extensão dentro das seguintes condições: quando os equipamentos necessários
para sua utilização existirem na Biblioteca ou estiverem em vias de serem adquiridos;
quando a adequação do formato físico ao conteúdo do material.
9.3. Dados Gerais do Acervo das Bibliotecas

QUANTIDADE

ÁREAS DO CONHECIMENTO

Livros

Folhetos Artigos

1.Ciências Exatas e da Terra

3165

27

864

2. Ciências Biológicas

654

1

76

3. Engenharias

1336

2

510

4. Ciências da Saúde

2826

72

10

5. Ciências Agrárias

271

42

303

6. Ciências Sociais Aplicadas

11298

244

4797

7. Ciências Humanas

3569

39

174

8. Linguística, Letras e Artes

5647

49

70

Total

28766

476

6804

Fonte: Biblioteca (2019).

9.4. Acessibilidade dos Serviços

Acompanhando as tendências mundiais, o UNIFACIG firmou parceria com o Grupo
A, implantando a biblioteca virtual. O Grupo A é um dos principais grupos editoriais do
Brasil, reunindo em seu catálogo mais de 2.500 títulos, congregando obras de selos como
Artmed, Bookman, Pensa Tekne, Artes Médicas e da McGraw-Hill.
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Esta plataforma dispõe de vários recursos para a consulta e interação com os
conteúdos, tais como:


Mecanismo de busca intuitivo, apresentando os resultados em ordem hierárquica de
importância do termo;



Possibilidade de integração com o Sistema de Gestão de Acervo através de
metadados no formato Marc 21;



Acesso multiusuários, ou seja, vários usuários podem consultar um título ao mesmo
tempo;



Mobilidade e praticidade: acesso via PC, tablet e smartphone a qualquer hora e
lugar;



Leitura confortável em tela cheia;



Opções de copiar, colar e imprimir partes dos textos;



Página impressa com cabeçalho com termo de copyright;



Marcação de realces em partes selecionadas pelo usuário, com diferentes opções
de cor;



Cada usuário pode fazer anotações em determinadas partes do livro e compartilhar
com seus colegas e professores;



Cada usuário possui uma conta individual no sistema, preservando suas marcações,
anotações e localização dentro do livro;



Citação automática;



O usuário dispõe de link que referencia suas citações diretas;



Sumário indexado com link direto para o capítulo desejado;



Localizador pelo número da página e paginação igual ao livro impresso para facilitar
a indicação de leitura;



É possível também ocultar o sumário para aumentar a área de leitura do livro.



Catálogo eletrônico do acervo para consulta local;



Acesso disponível pela internet aos serviços;



Orientação e apoio aos alunos e professores na normalização de trabalhos
Acadêmicos;



Sistema de reserva das bibliografias, utilizadas nos cursos;



Horário de funcionamento diário e ininterrupto;



Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras;



Acessibilidade para portadores de necessidades especiais;



Acessibilidade ao site e à Página Web da Biblioteca;



Manual de Normalização para Apresentação de Trabalho Científico;
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Pesquisa bibliográfica;



Empréstimo domiciliar automatizado;



Reserva e renovação pela internet;
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10. ACESSIBILIDADE NA IES
10.1. Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais ou com
Mobilidade Reduzida

Introduzir uma política de educação inclusiva é quebrar paradigmas dentro das
instituições de ensino a fim de atender em todas as especificidades o Portador de
Necessidades Especiais. Ela deve estar alinhada a premissa de igualdade em ambiente
educacional favorável.
Os poucos alunos com necessidades educacionais especiais que têm tido acesso a
algum tipo de escola, não estão necessariamente recebendo uma educação apropriada,
seja por falta de profissionais qualificados ou mesmo pela falta generalizada de recursos. Há
evidências que indicam um descaso do poder público, uma tendência de privatização dos
serviços a este tipo de público e uma lenta evolução no crescimento da oferta de matrículas,
em comparação com a demanda existente.
Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o desenvolvimento de
ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, educacionais e arquitetônicas) para
que a aprendizagem pretendida seja alcançada.
Baseados na legislação existente (Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004;
Portaria n º 1.679, de 2 de dezembro de 1999), o UNIFACIG propõe uma política de
educação inclusiva com o objetivo de promover o acesso e a inclusão das pessoas com
necessidades educacionais especiais em todas as ofertas educacionais da IES,
fundamentado nos princípios do direito ao exercício da cidadania e da integração ao mundo
do trabalho, algumas ações se tornam necessárias, tais como a implementação dos
seguintes aspectos:
I.

Acessibilidade, garantindo a pessoa portadora de necessidades especiais o acesso a
toda estrutura da instituição. Isto se dará através de um mapeamento e posterior
adequação da rede física, do mobiliário e dos equipamentos da IES, com vistas a
conhecer as necessidades de reforma e reaparelhamento para atender aos
diferentes tipos de necessidades e aprendizado dos novos alunos.

II.

Adequação dos procedimentos metodológicos e avaliativos em função de atender as
necessidades educativas do aluno.

III.

Capacitação permanente para professores e técnicos administrativos.

IV.

Sensibilização da comunidade interna acerca dos direitos e deveres das pessoas
com necessidades educacionais especiais.
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V.

Garantia da permanência do aluno com necessidades educacionais especiais nas
salas regulares de ensino e as devidas adaptações curriculares.

VI.

Realização de um trabalho para encaminhar o educando ao mundo de trabalho.

VII.

Oferta de formação inicial e continuada, visando a inserção dessas pessoas na
sociedade e no mundo de trabalho.

VIII.

Acesso a níveis mais elevados de ensino e pesquisa e atividades artísticas de
acordo com a capacidade de cada um.

IX.

Quebra de barreiras arquitetônicas e atitudinais.

Alguns princípios a serem adotados:
I.

Flexibilidade – ou seja, a não obrigatoriedade de que todos os alunos atinjam o
mesmo grau de abstração ou conhecimento, num tempo determinado;

II.

Acomodação – considerar que o planejamento de atividades para uma turma deve
levar em conta a presença de alunos com necessidades especiais e, portanto,
contemplá-los na programação;

III.

Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo, entendido como a participação dos
alunos com necessidades especiais nas atividades desenvolvidas pelos demais
colegas, embora não o façam com a mesma intensidade, nem necessariamente com
a mesma ação ou grau de abstração.

A preocupação em adequar a rede física do UNIFACIG às necessidades especiais
dos portadores de alguma necessidade educativa especial sempre foi preocupação da
Instituição. O tratamento diferenciado nas questões de mobiliário, atendimento ao público,
área especial para embarque e desembarque, sinalização e, principalmente a circulação e
acesso aos ambientes diversos de atividade estão dispostos dos seguintes requisitos:
I.

Rampas de acesso;

II.

Sanitários adaptados e sinalizados;

III.

Vagas exclusivas;

IV.

Piso tátil;

V.

Elevadores com som indicativo e painéis com leitores em Braile;

VI.

Adaptação de degraus e substituições por rampas de acesso, portas de sala de aula
alargadas e demais dependências acadêmicas.

A IES entende a acessibilidade de forma ampla assim explicitada:
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I. Acessibilidade Atitudinal - São implantadas ações e projetos relacionados à
acessibilidade em toda a sua amplitude, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e
discriminações. São priorizados recursos para essas ações.
II. Acessibilidade Arquitetônica - As barreiras ambientais físicas são eliminadas, com a
existência de rampas, banheiros adaptados, piso antiderrapante, entre outras.
III. Acessibilidade Metodológica - As metodologias e técnicas de aprendizagem são
priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e
inclusão educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização
do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com
necessidades especiais.
IV. Acessibilidade Programática - Sensibilização das políticas de regulação e acesso
facilitado às informações de direitos e deveres dos estudantes.
V. Acessibilidade Instrumental - As ferramentas de estudo devem superar barreiras,
priorizando a qualidade do processo de inclusão plena.
VI. Acessibilidade nos Transportes - Elimina barreiras de locomoção, promovendo
facilidade e segurança.
VII. Acessibilidade nas Comunicações - A comunicação interpessoal prevê eliminar
barreiras, com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes.
VIII. Acessibilidade Digital - Utiliza-se de diferentes recursos e ajudas técnicas para que o
estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento, independentemente de sua
deficiência.

A instituição tem buscado efetivar as ações de acessibilidade pela via da
responsabilidade social expressa na Lei do SINAES e do reconhecimento da diversidade
não apenas do sistema, mas também dos alunos.
A Instituição tem procurado observar os principais dispositivos legais e normativos
produzidos em âmbito nacional e internacional, discriminados no quadro abaixo, que
enfatizam a educação de qualidade para todos e, ao constituir a agenda de discussão das
políticas educacionais, reforçam a necessidade de elaboração e implementação de ações
voltadas para a universalização do acesso à educação superior.
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10.2. Dispositivos Legais e Normativos:

DISPOSITIVOS LEGAIS
E NORMATIVOS

TEOR

Assegura o direito de todos à educação (art. 205), tendo
como princípio do ensino a igualdade de condições para o
Constituição Federal/88, acesso e a permanência na escola (art. 206, I) e
arts. 205, 206 e 208
garantindo acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um (art. 208, V).
Institui o processo de avaliação das instituições de
LDB 9.394/96, cap. IV
educação superior, assim como do rendimento escolar
dos alunos do ensino básico e superior.
Apresenta sugestões voltadas para o processo seletivo
para ingresso, recomendando que a instituição possibilite
a flexibilização dos serviços educacionais e da
Aviso Circular nº 277/96
infraestrutura, bem como a capacitação de recursos
humanos, de modo a permitir a permanência, com
sucesso, de estudantes com deficiência nos cursos.
Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação
Decreto nº 3.956/01
de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas
Portadoras de Deficiência.
Reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como
Lei nº 10.436/02
meio legal de comunicação e expressão e outros recursos
de expressão a ela associados.
Aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a
produção e a difusão do sistema Braille em todas as
modalidades de ensino, compreendendo o projeto da
Portaria nº 2.678/02
Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a
recomendação para o seu uso em todo o território
nacional.
Substituiu a Portaria nº 1.679/1999, sendo ainda mais
específica
na
enumeração
das
condições
de
Portaria nº 3.284/03
acessibilidade que devem ser construídas nas IES para
instruir o processo de avaliação das mesmas.
Reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como
Lei nº 10.436/02
meio legal de comunicação e expressão e outros recursos
de expressão a ela associados.
Aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a
produção e a difusão do sistema Braille em todas as
modalidades de ensino, compreendendo o projeto da
Portaria nº 2.678/02
Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a
recomendação para o seu uso em todo o território
nacional.
Substituiu a Portaria nº 1.679/1999, sendo ainda mais
específica
na
enumeração
das
condições
de
Portaria nº 3.284/03
acessibilidade que devem ser construídas nas IES para
instruir o processo de avaliação das mesmas.
ABNT NBR 9.050/04
Dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário,
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Decreto nº 5.296/04

Decreto nº 5.626/05

Programa Acessibilidade
ao
Ensino
Superior.
Incluir/2005

Convenção sobre os
Direitos das Pessoas
com Deficiência (ONU,
2006)

Plano
Desenvolvimento
Educação/2007

de
da

Política
Nacional
de
Educação Especial na
Perspectiva da Educação
Inclusiva (MEC, 2008)

Decreto nº 6.949/09

Decreto nº 7.234/10

espaços e equipamentos urbanos.
Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000,
estabelecendo normas gerais e critérios básicos para o
atendimento prioritário a acessibilidade de pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida. Em seu artigo 24
determina que os estabelecimentos de ensino de qualquer
nível, etapa ou modalidade, públicos e privados,
proporcionarão condições de acesso e utilização de todos
os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de
aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações
desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários.
Regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre o
uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e
estabelece que os sistemas educacionais devem garantir,
obrigatoriamente, o ensino de LIBRAS em todos os cursos
de formação de professores e de fonoaudiologia e,
optativamente, nos demais cursos de educação superior.
Determina a estruturação de núcleos de acessibilidade
nas instituições federais de educação superior, que visam
eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação
que restringem a participação e o desenvolvimento
acadêmico e social de estudantes com deficiência.
Assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em
todos os níveis. Define pessoas com deficiência como
aquelas que têm impedimentos de natureza física,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade com as demais pessoas.
O Governo Federal, por meio do MEC, lançou em 2007 o
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) com o
objetivo de melhorar substancialmente a educação
oferecida pelas escolas e IES brasileiras. Reafirmado pela
Agenda Social, o Plano propõe ações nos seguintes eixos,
entre outros: formação de professores para a educação
especial, acesso e permanência das pessoas com
deficiência na educação superior.
Define a Educação Especial como modalidade transversal
a todos os níveis, etapas e modalidades, tendo como
função disponibilizar recursos e serviços de acessibilidade
e o atendimento educacional especializado, complementar
a formação dos estudantes com deficiência, transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação.
Ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006),
que assegura o acesso a um sistema educacional
inclusivo em todos os níveis.
Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência
Estudantil – PNAES. O Programa tem como finalidade a
ampliação das condições de permanência dos jovens na
educação superior pública federal e, em seu Art. 2º,
expressa os seguintes o etivos: “democrati ar as

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

215

Conferências Nacionais
de
Educação
–
CONEB/2008
e
CONAE/2010

Decreto nº 7.611/11

Diretrizes
Curriculares
Nacionais
para
a
Educação em Direitos
Humanos
–
Parecer
CNE/CP 8/2012

condições de permanência dos jovens na educação
superior pública federal; minimizar os efeitos das
desigualdades sociais e regionais na permanência e
conclusão da educação superior; reduzir as taxas de
retenção e evasão; e contribuir para a promoção da
inclusão social pela educação”. Ainda, no art. 3o § 1o
consta que as ações de assistência estudantil do PNAES
deverão ser desenvolvidas em diferentes áreas, entre
elas: “acesso, participação e aprendi agem de estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas ha ilidades e superdotação”.
Referendaram a implementação de uma política de
educação inclusiva, o pleno acesso dos estudantes
público alvo da educação especial no ensino regular, a
formação de profissionais da educação para a inclusão, o
fortalecimento da oferta do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e a implantação de salas de recursos
multifuncionais, garantindo a transformação dos sistemas.
Dispõe sobre o AEE, que prevê, no art. 5º § 2º a
estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições
federais de educação superior, com o objetivo de eliminar
barreiras físicas, de comunicação e de informação que
restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico
e social de estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Recomenda a transversalidade curricular das temáticas
relativas aos direitos humanos. O Documento define como
“princ pios da educação em direitos”: a dignidade humana,
a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização
das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado,
a democracia na educação, a transversalidade, vivência e
globalidade, e a sustentabilidade socioambiental.

EON, Fábio. O que é responsabilidade social? Revista ResponsabiliadeSocial.com, 2015.
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ANEXOS:
Anexo I: Regulamento de Estágio
Estrutura Organizacional do Internato

A estrutura organizacional do internato constituir-se-á da seguinte comissão:
I. Coordenador de Internato;
II. Coordenação de Curso;
III. Supervisor de estágio (Preceptores);
Compete à comissão do internato:
I. Zelar pela qualidade do Estágio Curricular Obrigatório – internato;
II. Supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos Planos de Ensino;
III. Apoiar os preceptores no exercício de suas atribuições;
IV. Aprovar o Regulamento do Interno;
V. Devolver o resultado da avaliação do processo e promover discussões visando às
correções de rumo.
Compete ao coordenador de internato:
I. Articular a elaboração de regulamento que atenda à especificidade do curso de Medicina
para o desenvolvimento do estágio, respeitando-se o Estatuto e Regimento do Centro
Universitário UNIFACIG e a legislação vigente;
II. Coordenar, acompanhar e providenciar a escolha dos locais de estágio juntamente com o
coordenador de curso;
III. Captar locais de estágio e solicitar a assinatura de convênios;
IV. Apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de estágio;
V. Promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio;
VI. Manter documentos atualizados e arquivados relativos ao(s) estágio(s) no respectivo
curso, por período não inferior a cinco anos;
VII. Manter atualizada a lista de estagiários com respectivos campos de estágio;
VIII. Assinar e carimbar o termo de compromisso do estudante; na sua ausência, delegar ao
coordenador de curso esta atribuição.

São Atribuições do preceptor:
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I. Planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com o interno e o
coordenador de internato;
II. Preencher formulários de avaliação e encaminhar à Coordenação do internato.
III. Supervisionar os alunos durante os atendimentos, inclusive de suas tarefas
administrativas como prescrição e evolução médicas, dentro dos cenários de práticas;
IV. Orientar os alunos durante as visitas médicas e multiprofissionais;
V. Promover aulas teórico-práticas e/ou práticas, seminários e discussões de casos clínicos,
que poderão fazer parte da ementa de cada componente curricular, conforme componentes
curriculares presentes no manual;
VI. Realizar controle de presença dos internos nas atividades propostas;
VII. Participar dos processos de avaliações dos discentes.
O interno terá as seguintes atribuições:
I. Participar do planejamento do internato;
II. Executar as atribuições pertinentes ao internato, seguindo o regulamento estabelecido;
III. Preencher o Portfólio do internato juntamente com preceptor, na forma, no prazo e nos
padrões estabelecidos neste manual;
IV. Atender ao estabelecido no termo de compromisso, assinado por ocasião do início do
estágio;
V. Entregar na coordenação de internato, uma via do termo de compromisso de estágio com
todas as assinaturas exigidas e respectivos carimbos nos prazos estabelecidos, quando
houver.
VI. Participar do processo de avaliação de seu desempenho
VII.Os internos deverão escrever seu nome (assinar de forma legível) em todos os registros
realizados em prontuários, boletins de atendimento, papeletas

Bases para a Organização do Internato

Pré-requisito
A matrícula do aluno no 9º período de Internato tem como pré-requisito a aprovação em
todas as disciplinas que compõem o currículo-padrão, até o 8º período.
O aluno deve se matricular nos módulos do internato semestralmente, obedecendo o
período regular de matrícula do Centro Universitário UNIFACIG. Não sendo permitida a
participação em atividades sem a documentação da graduação e os termos de compromisso
devidamente regularizados, incluindo a comprovação da vacinação atualizada.
Períodos de oferta
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Dois últimos anos do curso - Internato (9º, 10º, 11º e 12º períodos).
Duração e Carga Horária
A carga horária total do Internato de 2.560 horas é cumprida durante os últimos dois anos do
curso de Medicina (do 9º ao 12º período) e desenvolvida em Módulos. Os módulos são
ofertados todos os semestres dos últimos dois anos, cabendo aos estudantes, divididos em
grupos, cumpri-los integralmente, em sistema de rodízio.
O internato médico é composto de quatro semestres. Distribuídos em 20 semanas cada.
Inicia-se de acordo com o calendário letivo da instituição e de acordo com a análise
referente à necessidade de cumprimento da carga horária especifica.
A presença em cada área do internato é cumprida de forma integral ou, em outras palavras,
a frequência integral é obrigatória. Caso o interno receba faltas consideradas justificáveis, o
coordenador de internato, juntamente com o preceptor, poderá solicitar a reposição dessa
carga horária se a atividade que o aluno faltou não prejudicar a avaliação do cenário de
prática, pois nessa situação o aluno deverá repetir toda a atividade.
As faltas eventuais poderão ser compensadas nos sábados e feriados, desde que o
professor e/ou preceptor da área de estágio esteja presente.
Orientações aos internos
No início do estágio, acontecerá um acolhimento dos estagiários, ministrado pelo
coordenador de internato, abrangendo, os seguintes aspectos:
I - Conhecimento das normas vigentes sobre estágios;
II - Informações sobre o campo de estágio e plano de estágio, com as devidas cargas
horárias e distribuição dos grupos de estágio.
III – Orientação sobre o processo de avaliação.
Orientações para Boas Práticas Clínicas por parte dos Discentes


Comparecer a todas as atividades programadas nos estágios;



Usar crachá de identificação;



Usar roupa branca (cuidado com tecidos transparentes), aleco ranco ou “pi amas
hospitalares” devidamente identificados com a logomarca do U IFACIG;



Não usar roupa com decote amplo, minissaia, bermudas e camiseta regata;



Usar sapatos fechados;



Não usar chinelos;



Cabelos e unhas cortados;
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Barba feita ou aparada;



Não usar adereços tais como relógios, pulseiras, braceletes;



Evitar adereços grandes em orelhas, como brinco e piercing;



Não fumar e não falar alto no ambiente de prática clínica



Não usar celulares na presença de pacientes;



Os internos deverão escrever seu nome (assinar de forma legível) em todos os
registros realizados em prontuários, boletins de atendimento, papeletas.

Instrumental Básico Obrigatório


Estetoscópio;



Termômetro;



Martelo de exame neurológico;



Fita métrica;



Oto-oftalmoscópio;



Lanterna.

Campos de Estágios
Serão considerados campos de estágios, a Clínica de Especialidades UNIFACIG e os
demais estabelecimentos de saúde do município de Manhuaçu como: Unidades Básicas de
Saúde - UBS, Centro Estadual de Atenção Especializada - CEAE, a Policlínica Municipal, os
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, o Hospital Municipal que possui porta de entrada
para as urgências e emergências da região de saúde e do Hospital César Leite - HCL.
Para estabelecimento dos estágios serão consideradas pela Coordenação do Curso e do
internato em Medicina, em relação à entidade concedente de estágio: a existência de
infraestrutura, material e de recursos humanos; anuência e acatamento das normas
disciplinares dos estágios do Centro Universitário UNIFACIG; a concordância com os
preceitos acadêmicos dos planos de ensinos da faculdade de Medicina; celebração de
convênio com o UNIFACIG e de termo de compromisso com o aluno.
Durante o Internato o aluno realizará estágios nas áreas de Medicina de Família e
Comunidade, Clínica Médica, Saúde Coletiva, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental,
Clínica Cirúrgica, Pediatria, e Medicina de Urgência.
A ordem do rodízio dos estágios será definida pela Comissão de Internato e com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. As trocas nas sequência das áreas de Internato
serão permitidas em caráter excepcional. As solicitações deverão ser encaminhadas, por
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escrito e com justificativa à Comissão de Internato com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias antes do início do estágio.
Em conformidade com o parágrafo 7 do artigo 24 das DCNs 2014 do Curso de Medicina, o
discente poderá solicitar a realização de até 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária
total estabelecida para o estágio fora da Unidade da Federação em que se localiza a IES,
considerando alguns critérios preestabelecidos pela Coordenação do internato do Curso de
Medicina do UNIFACIG, para abertura do Campo de Estágio, a saber:
A carga horária solicitada de realização do internato em ambiente externo ao campo de
prática clínica disponibilizado pelo UNIFACIG deverá ser preferencialmente nos serviços do
Sistema Único de Saúde;
A instituição concedente deverá ser conveniada com o UNIFACIG e manter programas de
Residência, devidamente credenciados pela Comissão de Residência Médica;
Disponibilidade da Instituição Concedente em receber o aluno no campo de estágio, sob
supervisão profissional e acadêmica;
O estágio será formalizado mediante:
I.

Celebração do Termo de Convênio entre o Centro Universitário UNIFACIG e a
Unidade Concedente do Estágio;

II.

Termo de Compromisso de Estágio firmado entre o aluno e a Unidade Concedente
do Estágio; (3 vias)

III.

Plano de Estágio a ser elaborado pela Unidade Concedente, em conjunto com o(a)
estagiária(o) e a Instituição de Ensino que deverá estabelecer as etapas sucessivas
e interdependentes do desenvolvimento do processo de estágio, horários, locais de
atuação, um supervisor de estágios da parte concedente. Os documentos devem
estar assinados pelo estudante e seu supervisor na concedente. (3 vias)

IV.

Seguro contra acidentes pessoais, a cargo do discente do UNIFACIG.

V.

Após análise da documentação e aceitação da Comissão de internato pelo estágio
proposto, a execução do internato fica condicionada ao cumprimento das seguintes
normas:

VI.

Conhecer e cumprir as normas da instituição de estágio;

VII.

Cumprir todas as atividades programadas concernentes ao estágio,

VIII.

Cumprir a carga horária estabelecida neste documento, prática e teórica e manter
registro das atividades por assinaturas do preceptor e relatos escritos.

IX.

Registrar as ações desenvolvidas no campo de estágio

X.

O discente deverá cumprir o calendário de avaliações pré-determinadas na
instituição de origem, sendo, portanto avaliado juntamente com a turma que estiver
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cumprindo o internato no UNIFACIG. Entenda-se como avaliações todas as
atividades avaliativas teóricas e a avaliação OSCE;
XI.

Preencher o Portfólio do internato juntamente com preceptor, na forma, no prazo e
nos padrões estabelecidos neste manual

Metodologia de Ensino
A metodologia de ensino deve corresponder ao treinamento em serviço, sob supervisão,
complementado por sessões do programa de educação continuada dos serviços, onde os
internos estão desenvolvendo suas atividades.
Os programas de atividades e suas diretrizes (Planos de Ensino) deverão ser desenvolvidos
pelas Coordenações responsáveis pelos estágios do internato e aplicadas após aprovação
pela Comissão do Internato.
Sistema de Avaliação
A avaliação do processo ensino-aprendizagem se dará pelas avaliações:
Cognitiva (domínio de conteúdo teórico) e,
De atitudes e habilidades – Avaliação clínica seriada e OSCE- (responsabilidade,
pontualidade, frequência, ética desempenho, postura social, espírito de equipe, relação
interno/preceptor,

relação

interno/paciente,

interno/equipe,

interno/família,

interno/comunidade, habilidade motora).
Frequência
A frequência do interno deverá ser integral, devendo cumprir a carga horária organizada
para o seu treinamento em serviço. Não há abono de faltas, exceto as orientadas pela lei;
A frequência do Programa de Internato será consignada em folha diária individual e
assinada pelo professor e/ou preceptor após seu cumprimento (conforme modelo anexo);
A frequência dos plantões será computada em folha individual (conforme modelo anexo).
Instrumentos para Devolutiva ao Discente
Segue abaixo sequência de algumas formas de devolutiva ao INTERNO, que o preceptor
pode oferecer durante e/ou após a execução de uma determinada tarefa:
*O que você fez bem.
*O que eu faria mais ou o que eu continuaria fazendo.
*O que eu gostaria que você fizesse.
*O que eu faria diferente.
*O que eu não faria (pararia de fazer).

Avaliação
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Avaliação da área de rodízio
A avaliação de cada área ou rodízio deverá refletir o conjunto de elementos integrados por
cognição, atitudes e habilidades. Os seguintes parâmetros são considerados:
Avaliação cognitiva (AC) - Domínio do conteúdo teórico (prova escrita) realizada durante a
execução de cada rodízio ou área de estágio.
Avaliação de Atitudes e Habilidades (AAH) Avaliação de Suficiência (S) ou Insuficiência (I)
nos seguintes itens:


Responsabilidade



Pontualidade



Frequência



Ética



Desempenho



Postura social



Espírito de equipe



Relação Interno / Paciente



Relação Interno / Preceptor



Relação interno/Equipe de saúde



Relação interno/ Família/Comunidade

Avaliação final do internato
Será aprovado no Programa de Internato, o interno que:
Cumprir a carga horária;
For considerado apto com base nos critérios de aprovação estabelecidos pelo regulamento
do internato.
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Modelos Avaliações do Internato
MODELO AVALIAÇÃO PORTFÓLIO REFLEXIVO

Insuficiente Regular
(1,25)
(2,5)

Competência/
Nota

Bom
(3,75)

Excelente
(5,0)

Competência Nuclear
ACGME

Demonstra
conhecimento sobre
ciências biomédicas,
clínicas e cognatas (por
exemplo,
Conhecimento epidemiológicas e
médico (5 pontos) sócio
comportamentais) e
aplicação desse
conhecimento ao
atendimento ao
paciente.
Oferece cuidado
apropriado,
Atendimento ao
compassivo e eficaz
paciente
para as necessidades
(5 pontos)
de saúde do paciente e
promoção da saúde.
Investiga e avalia suas
práticas de
atendimento ao
Melhoria e
cliente, avalia e
aprendizado
assimila evidências
Baseado na
científicas e rever suas
Prática (5 pontos)
práticas de
atendimento ao
paciente.
Demonstra habilidades
interpessoais e de
comunicação que
Habilidades
resultem em troca
Interpessoais e de efetiva de informações
Comunicação (5 e formação de equipes
com pacientes,
pontos)
familiares de pacientes
e associados
profissionais.
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Demostra um
compromisso com a
realização de
responsabilidades
Profissionalismo
profissionais, adesão a
(5 pontos)
princípios éticos e
sensibilidade a uma
população diversa de
pecientes.

Prática baseada
no sistema
(5 pontos)

Demonstra uma
consciência e
capacidade de resposta
ao contexto e sistema
mais amplos de
assistência à saúde e a
capacidade de
efetivamente recorrer
a recursos do sistema
para prestar cuidados
que sejam de valor
ideal.

Manhuaçu, ____/____/_____.

Assinatura Aluno

Assinatura Preceptor

Visto Coordenador Estágio UNIFACIG
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MODELO CHECK LIST AVALIAÇÃO PRECEPTOR
Aluno:
Município:
Unidade de Saúde:

Equipe de PSF:

Preceptor não docente:

Itens a serem avaliados
Ética
Relacionamento Colegas
Relacionamento Família/Comunidade
Relacionamento com pacientes
Relacionamento com preceptor
Anamnese
Exame físico
Raciocínio clínico
Tomada de decisão/prescrição
Total

Valor Máximo*
1,0 ponto
1,0 ponto
1,0 ponto
1,0 ponto
1,0 ponto
1,5 ponto
1,5 ponto
1,0 ponto
1,0 ponto
10 pontos

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,0

Avaliação
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
1,2
0,8
1,2
0,8
0,8
0,6
0,8
0,6

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Manhuaçu, _____ de ______________ de _____.

Assinatura Aluno

Assinatura Preceptor

Visto Coordenador
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MODELO AVALIAÇÃO DA GERÊNCIA DA UNIDADE
Aluno:
Município:
Unidade de Saúde:

Equipe de PSF:

Preceptor não docente:

Itens a serem avaliados

Valor Máximo*

Avaliação

Relacionamento com Equipe

1

0,1

0,8

0,6

0,4

Profissionalismo

1

0,1

0,8

0,6

0,4

Pontualidade

1

0,1

0,8

0,6

0,4

Relacionamento com Paciente

1

0,1

0,8

0,6

0,4

Relacionamento Família/Comunidade

1

0,1

0,8

0,6

0,4

Total

5 pontos

Manhuaçu, _____ de ______________ de _____.

Assinatura Aluno

Assinatura Preceptor

Visto Coordenador
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MODELO FICHA DE FEQUÊNCIA
Local Estágio:_________________________________________ Data:____________
Interno:________________________________ Visto Coordenador:_____________

DIA

ASSINATURA

1° TURNO
Entrada

Saída

2° TURNO
Entrada

Saída

Visto do
Responsável

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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FEEDBAK SEMANAL – PORTFÓLIO
Nome: _____________________________________________ Semana: ______/10
Estágio:_____________________________________________
Local:_______________________________________________

Avaliação Formativa:
Feedback:

Plano de Ação:

Data:____ / ____ /_____
Hora:_______________
Tempo de Feedback:_________________

Assinatura Aluno

Assinatura Preceptor

Visto Coordenador
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Anexo II: Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Título I – Trabalho de Conclusão de Curso
Capítulo I
Das Disposições Iniciais
Art. 1o – O Trabalho de Conclusão de Curso configura-se como condição necessária para a
integralização dos cursos ofertados pelo Centro Universitário UNIFACIG, conforme o
Regimento e Matriz Curricular a que o discente está vinculado.
Art. 2º - A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso será organizada em semestres
letivos, conforme o disposto no Projeto Pedagógico de cada curso e no presente
regulamento.
Parágrafo Único – Especificamente os discentes matriculados no curso de Medicina, a
partir do oitavo período, deverão obrigatoriamente, preencher requerimento na Secretaria
Acadêmica solicitando a matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 3o - A Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso cabe ao Coordenador do
curso.
Capítulo II
Dos Objetivos
Art. 4o - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivos:
estimular o espírito investigativo, a pesquisa e o fazer ciência;
contribuir para a construção do conhecimento buscando instrumentalizar os alunos para
cursar uma pós-graduação;
garantir o entendimento da relação complementar que se estabelece entre os núcleos de
fundamentação e a prática, para que não sejam apreendidos de forma autônoma ou
subsequente, mas expressando níveis diferenciados de apreensão da realidade social e
profissional do discente; e
buscar o entendimento da formação profissional a partir de uma concepção de ensino e
aprendizagem.
Capítulo III
Da Caracterização
Art. 5o - O Trabalho de Conclusão de Curso, produção individual, consiste no
desenvolvimento de uma pesquisa científica que comprove a capacitação técnico-científica
do discente no nível de graduação, sobre determinado tema de interesse do Curso. O tema
proposto deverá estar relacionado ao curso.
Art. 6o - O Trabalho de Conclusão de Curso concentra carga horária específica conforme o
Projeto Político Pedagógico de cada curso.
Capítulo IV
Da Orientação
Art. 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser orientado por professor do Centro
Universitário UNIFACIG, com titulação mínima de especialista de preferência em área
relacionada ao campo de pesquisa escolhido pelo discente.
Art. 8º - A orientação deve abranger as seguintes atividades:
Discussão e escolha do tema;
Elaboração da proposta de trabalho;
Acompanhamento e avaliação no desenvolvimento das atividades;
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Orientação para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso;
Acompanhamento dos procedimentos para defesa do Trabalho de Conclusão do Curso; e
Conferência, validação e envio do Trabalho de Conclusão do Curso para o Repositório
Institucional
Art. 9º - São atribuições do professor orientador:
Avaliar a viabilidade da proposta de trabalho ponderando sobre a relevância do tema e
condições de operacionalização;
Orientar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de forma sistemática, indicando fontes
bibliográficas, estatísticas e outros instrumentos de coleta de dados;
Orientar todos os aspectos do trabalho, desde os elementos relacionados ao conteúdo, até
os relativos às normas técnicas de apresentação e redação do texto;
Informar ao Coordenador de Curso toda e qualquer irregularidade durante a execução das
atividades, com o propósito de preservar a eficiência do Trabalho de Conclusão de Curso;
Estimular o aluno a participar e apresentar os resultados de seu trabalho nos eventos
científicos do UNIFACIG, em outros eventos técnico-científicos, a publicá-los em periódicos
científicos, bem como submetê-los a entidades que promovam a premiação de trabalhos em
nível de graduação.
Art. 10º - As situações de dificuldades na relação orientador/orientando que indicarem
necessidade de alterações no processo de orientação deverão ser comunicadas, por escrito,
pelo professor orientador à Coordenação de Curso.
Capítulo V
Das Obrigações do Orientando
Art. 11 - Caberá ao orientando:
Escolher o tema e apresentar a proposta de trabalho ao orientador para sua apreciação e
aprovação;
Verificar junto ao orientador designado a necessidade de submissão da proposta do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que envolva pesquisa com seres humanos ao
Comitê de Ética em Pesquisa do UNIFACIG (CEP), conforme Resolução Nº 510 de 07 de
Abril de 2016, via Plataforma Brasil atentando-se para as datas das reuniões que são
publicadas na página da Instituição na aba do Comitê de Ética em Pesquisa do UNIFACIG;
Desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso levantando dados e a bibliografia
necessária à sua elaboração;
Redigir as versões e o texto final do trabalho, seguindo as orientações e normas
estabelecidas;
Apresentar os resultados parciais de sua produção e eventuais revisões quando solicitadas
pelo orientador;
Submeter a versão final do texto à análise do professor orientador, antes do prazo
estabelecido para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso.
Realizar defesa pública (exposição oral) do Trabalho de Conclusão do Curso para banca
examinadora conforme agendamento definido em cronograma próprio;
Fazer as correções ou ajustes apontados pela banca examinadora em tempo hábil;
Encaminhar a versão final do trabalho para o professor orientador em tempo hábil para o
envio do trabalho à biblioteca da IES.
Art. 12 - As situações de dificuldades na relação orientando/orientador que indicarem
necessidade de alterações no processo de orientação deverão ser comunicadas, por escrito,
pelo discente à Coordenação de Curso.
CAPÍTULO VI
Do Trabalho de Conclusão de Curso
Art. 13 - O Trabalho de Conclusão de Curso será elaborado pelo discente sob a supervisão
do orientador, e deverá abordar tópico específico de conhecimentos relativos às atividades
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de pesquisa sobre o tema escolhido, em consonância com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Art. 14 - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado de forma escrita
(apresentação textual da pesquisa desenvolvida) e oral (banner), conforme modelo
institucional, sendo defendido publicamente perante uma Banca Examinadora, na data
marcada pela Coordenação do Curso, onde o discente será avaliado.
Parágrafo Único – O tempo de apresentação oral do TCC será distribuído da seguinte
forma: discente (15 minutos para apresentação), banca examinadora (10 minutos para
comentários e/ou arguição), orientador (05 minutos para leitura da ata e da avaliação
emitida pela banca).
CAPÍTULO VII
Dos Prazos
Art. 15 - O discente e o professor orientador deverão cumprir os prazos estabelecidos em
calendário específico, relativo a cada etapa da disciplina, publicado na página da Instituição.
Caso os prazos não sejam cumpridos o orientador deverá justificar formalmente ao
coordenador do curso para as devidas providências.
CAPÍTULO VIII
Da Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
Art. 16 - A defesa do TCC é pública, feita perante Banca Examinadora composta pelo
professor orientador e mais 2 (dois) membros, indicados pelo coordenador.
Parágrafo Único: A lista com a relação dos discentes, data, horário, local e membros da
banca deverá ser enviada à Secretaria Acadêmica, pelo coordenador, para preparo da
documentação necessária para a defesa e divulgação no site e mural da IES.
Art. 17 - Cada membro da Banca Examinadora receberá do coordenador o formulário de
avaliação do TCC, e uma das vias do Trabalho de Conclusão de Curso para análise com no
mínimo 10 (dez) dias de antecedência da defesa.
§1º- A data de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso será marcada pela coordenação
do curso e comunicada aos demais membros da Banca Examinadora, ao discente a ser
avaliado e à Secretaria Acadêmica.
§2º- Caberá ao coordenador a solicitação junto à Secretaria Acadêmica da documentação
necessária para ocorrência da banca (ata, autorização para publicação e declaração de
autoria) que deverá ser encaminhada ao orientador juntamente com a via do trabalho a ser
avaliado.
Art. 18 - Cada membro da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso avaliará
o trabalho e emitirá uma nota de 0,0 a 50,0 (zero a cinquenta) após o término da Defesa do
Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 19 - O resultado final da banca examinadora, média da nota dos três (03) membros da
banca, será lavrado em ata assinada pelos membros da banca.
Art. 20 - Os componentes da banca examinadora receberão certificados de participação.
CAPÍTULO IX
Da Avaliação
Art. 21 - O mérito do Trabalho de Conclusão de Curso caberá ao professor orientador e à
Banca Examinadora que emitirá parecer aprovado, aprovado com correções ou reprovado.
Art. 22 - A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será de 50,0 pontos relativos ao
desenvolvimento do trabalho ao longo do semestre, sob a orientação do professor
designado e 50,0 pontos da banca examinadora que abrangerá:
Conteúdo do trabalho (35 pontos): qualidade e consistência do conteúdo, fundamentação
teórica, procedimentos utilizados e alcance dos objetivos propostos, unidade e coerência
das ideias apresentadas;
Apresentação oral (15 pontos): exposição das ideias essenciais, capacidade de síntese,
domínio e clareza na exposição.
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Art. 23 - O discente que obtiver nota igual ou superior a 60% no Trabalho de Conclusão de
Curso, será aprovado.
Parágrafo Único – Para os discentes do curso de Administração com certificação da FGV a
nota para aprovação será igual ou superior a 70%.
Art. 24 - O discente que não entregar ao orientador o Trabalho de Conclusão de Curso com
as devidas correções num prazo máximo de 7 (sete) dias após a sua apresentação estará
automaticamente impedido de concluir o curso, até que se cumpra essa exigência.
Parágrafo Único: Em casos específicos, o tempo para correção do trabalho poderá ser
prorrogado, mediante solicitação formal do orientador.
Art. 25 - O discente reprovado no Trabalho de Conclusão de Curso deverá refazer e
reapresentar o trabalho conforme prazo estipulado pela Banca Examinadora.
CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais
Art. 26 - O discente aprovado deverá encaminhar para o seu orientador, no prazo de até 7
(sete) dias a versão final para que o orientador, depois da leitura e aprovação, envie ao
Coordenador de Curso para que este solicite à Biblioteca a postagem da versão final do
trabalho no Repositório Institucional.
Art. 27 - Após a defesa do trabalho, o coordenador deverá enviar à Secretaria Acadêmica a
documentação da banca (ata, autorização para publicação e declaração de autoria)
devidamente assinada pelos membros da banca e pelo discente para finalização do
processo.
Art. 28 - Os casos omissos e o não cumprimento das normas de funcionamento, pelos
alunos e orientadores, serão resolvidos pelo Colegiado do Curso do Centro Universitário
UNIFACIG.
Parágrafo Único – Os casos de plágio serão tratados conforme a legislação, e o discente,
comprovado o plágio (conceitual ou textual), será reprovado e poderá responder
judicialmente conforme a legislação brasileira.

Anexo III: Regulamento de Atividades Complementares
As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensinoaprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional
(favorecem a flexibilidade e a interdisciplinaridade). O que caracteriza este conjunto de
atividades é a flexibilidade de carga horária, com controle do tempo total de dedicação do
estudante no decorrer do curso, durante o semestre ou ano letivo. A relação das atividades
complementares, com suas respectivas cargas horárias, é contemplada no Regulamento de
Atividades Complementares.
A matriz curricular do curso de Medicina estabelece uma carga horária total de 200
horas para as Atividades Complementares. As atividades complementares buscam fomentar
no aprendiz a cultura da Educação Continuada, conforme estabelecido nas normas de
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atividades complementares do curso. Os acadêmicos fazem o registro das Atividades
Complementares de ensino, pesquisa e extensão.
Não há limite para as atividades desenvolvidas pelo UNIFACIG. O discente pode
participar de todos os eventos da Instituição sem limites para contagem de horas; A
aceitação ou não da atividade realizada pelo discente ocorre após a análise dos relatórios /
resumos juntamente com os comprovantes das atividades.
Para comprovação das atividades, o discente deve utilizar o modelo disponível no
site da IES. Trabalhos fora dos padrões estabelecidos serão considerados inaptos

Computação das atividades complementares
a) Não há limite para as atividades desenvolvidas pelo UNIFACIG. O discente pode
participar de todos os eventos da Instituição sem limites para contagem de horas;
b) A aceitação ou não da atividade realizada pelo discente ocorre após a análise dos
relatórios / resumos juntamente com os comprovantes das atividades;
c) A forma de comprovação das atividades dos discentes, como relatórios, certificados,
declarações, impressos, etc. encontra-se no quadro de atividades;
d) Ao término do semestre, no prazo estipulado no calendário acadêmico, o discente
deverá postar o seu portfólio de Atividades Complementares no sistema acadêmico
em sua página;
e) Após data definida em calendário, os portfólios das atividades complementares não
serão aceitos;
f) Não serão aceitas folhas soltas fora do portfólio;

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

Quadro das Atividades com as Horas Correspondentes
ATIVIDADE

CH

COMPROVAÇÃO

Visitas técnicas: incluindo patrimônios
culturais, patrimônios tombados, cidades
históricas,
monumentos,
museus,
museus de arte, memoriais, sítios de
reservas naturais, empresas, entre
outras.

5h

Comprovante de visita.

Participação
seminários

5h

Comprovante
de
participação (certificado ou
declaração).

Participação em palestras

2h

Comprovante
de
participação (certificado ou
declaração).

Organização de eventos

5h

Declaração
da
instituição/coordenação.

Representante atuante no curso

5h

Declaração
da
instituição/coordenação.

Artigos publicados em jornais ou
revistas; anais; capítulo de livros,
livros.

5h

Cópia do artigo, resenha,
texto, capa do livro.

Participação
em
cursos
extracurriculares: línguas, extensão,
treinamento

Horas
especificadas no
certificado.

Certificado ou declaração
da empresa com carga
horária.

Estágio extracurricular

Horas
especificadas no
certificado.

Declaração da empresa ou
termo de compromisso de
estágio.

Iniciação científica encerrada

5h

Declaração do coordenador
de Pesquisa e Extensão.

Monitoria

5h

Declaração da instituição e
relatório das atividades.

Projetos de extensão no âmbito do
curso ou de forma interdisciplinar.

5h

Declaração do orientador e
relatório das atividades.

em

congressos

e

Leituras com temas de Formação
5 h (cada)
Resenhas.
Geral
* 50% da carga horária total de atividades complementares do semestre em vigência
deverá ser realizada em forma de resenhas a partir dos textos de Formação Geral
disponibilizados pelo UNIFACIG, os outros 50% deverão ser divididos entre as demais
atividades a critério do discente.
Forma de detalhamento para confecção dos relatórios das atividades desenvolvidas:
a) Visitas técnicas: comprovante de visita expedido pela empresa visitada ou declaração do
organizador do evento;
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b) Participação em congressos, seminários e palestras: comprovante de participação
nestes eventos (certificados ou declaração do organizador);
c) Atividades assistenciais: apresentação de comprovante de participação assinado pela
direção do órgão em questão com os dados da instituição em papel timbrado ou carimbo
da mesma;
d) Cursos de curta duração a distância presenciais ou em EAD (FGV, SEBRAE ou outros):
certificado de participação ou declaração da instituição com dados da mesma;
e) Artigos publicados em jornais ou revistas, anais; capítulo de livros, livros: cópia do
artigo/capítulo do livro;
f)

Participação em cursos presenciais ou em EAD (línguas, extensão, treinamento):
comprovante de matrícula, ou boleto bancário com documento expedido pela escola
comprovando a carga horária mensal do curso ou declaração da escola;

g) Estágio extracurricular: termo de compromisso do CIEE, do UNIFACIG ou da própria
empresa;
h) Iniciação científica encerrada: declaração do coordenador de pesquisa e extensão;
i)

Monitoria: declaração de monitoria expedida pelo coordenador do curso;

j)

Projetos de extensão no âmbito do curso ou de forma interdisciplinar: declaração do
orientador;

k) Leituras: produção de resenhas de textos com temas de formação geral encaminhados
pelo UNIFACIG.
Observações Importantes:
Todas as resenhas devem ser de autoria do discente.
Resenhas iguais ao de outros discentes ou cópias de internet serão anuladas.
Todas as atividades deverão ser compatíveis com o semestre de sua entrega.
Não serão aceitas atividades de semestres anteriores.
Não serão aceitos comprovantes que apresentem apenas assinatura, sem carimbo, sem
data ou sem especificação da atividade realizada pelo discente.
Atividades que forem enviadas e que não estejam contempladas na planilha do curso
realizado pelo discente serão desconsideradas.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso de Medicina

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS, RESUMOS, RESENHAS E DEMAIS
DOCUMENTOS

Os textos desenvolvidos pelos discentes para apresentação e comprovação da
atividade devem ser adequados e formatados dentro do seguinte parâmetro:


Folha A4



Margem superior, inferior e direita de 2 cm



Margem esquerda de 3 cm



Fonte Arial ou Times tamanho 12



Espaçamento entrelinhas de 1,5



Parágrafos justificados



Título do texto:


O título deve ser o nome da atividade, por exemplo: RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

DE

ESTÁGIO

EXTRACURRICULAR;

RELATÓRIO

DE

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO;


Letras com caixa alta (maiúsculas)



Fonte Arial ou Times tamanho 12 negrito



Parágrafo centralizado
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