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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A oferta do Curso de Graduação em Medicina em Governador Valadares, Estado de 

Minas Gerais se apoia em evidências socioculturais e dados estatísticos extraídos dos cenários 

de saúde de inúmeras regiões brasileiras que muito se assemelham àqueles encontrados na 

região onde a UNIVALE está situada. O curso está legalmente instituído e estruturado em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina. 

 

Além dos fatores supracitados, a Instituição considera como essenciais ao 

desenvolvimento local e regional, as atividades de prevenção das doenças e promoção e 

recuperação da saúde que os egressos do curso, devidamente orientados e supervisionados 

pelos docentes, desenvolverão junto às comunidades e no Sistema Público Municipal de Saúde 

por meio de atividades educativas, visitas domiciliárias, trabalhos em Unidades Básicas de 

Saúde, ambulatórios de especialidades médicas e no Hospital de Ensino, contribuindo para a 

consolidação de avanços nos processos de atenção à saúde da macrorregião de Governador 

Valadares e se preparando para o exercício de uma prática médica humanizada e socialmente 

comprometida. 

 

 Por fim, são as adequadas condições para desenvolvimento de um ensino de 

qualidade apresentadas pela Instituição e o seu compromisso social, que reforçam e motivam 

a UNIVALE à oferta Curso em tela.  
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2 DADOS DO CURSO  

 

 

Nome: CURSO DE MEDICINA DA UNIVALE 

Endereço do Curso: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel Pinheiro, nº 

2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador Valadares/MG Telefone: PABx 

(33) 3279-5900 

Ato de Autorização: PORTARIA SERES Nº 197, de 16 de maio de 2016 

Modalidade do Curso: Presencial 

Número de Vagas Anuais Autorizadas: 58 vagas 

Turno (s) de Funcionamento: Matutino e vespertino (Integral) 

Número de estudantes por turma: 29 alunos 

Regime de Matrícula: Semestral 

Tempo Mínimo de Integralização: 12 semestres 

Tempo Máximo de Integralização: 18 semestres 

Carga horária do curso: 9.180 horas 

Requisitos de acesso: A forma de acesso ao curso é definida, conforme art. 131 do 

Regimento Geral da UNIVALE, a saber:  

Processo Seletivo: Maior nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio realizado nos três 

anos anteriores à data de inscrição do aluno que tenha concluído o ensino médio, sendo a 

classificação feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de 

vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os requisitos mínimos estabelecidos 

pelo Edital do Vestibular; 

Na hipótese de existência de vagas remanescentes de Processo Seletivo, a UNIVALE 

estabelecerá outras formas de seleção, definindo-as em Edital específico aprovado pelo 

CONSUNI. 
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3 HISTÓRICO 

 

 

A UNIVALE, por meio de uma parceira consolidada com o Sistema Único de Saúde 

(SUS) implementa projetos locorregionais relacionados com a área de atenção à saúde em 

atendimento às demandas apresentados pelo gestor local do SUS, bem como projetos de 

pesquisa e de extensão desenvolvidos pela UNIVALE, que resultam em ações relacionadas 

com as demandas comunitárias e com as necessidades de melhorias nas condições 

socioculturais e de saúde da população.  

 

A gradual implantação dos cursos da área de saúde, incluindo o de Medicina, sempre 

considerou as demandas locorregionais, estruturando suas bases em princípios, metas e 

objetivos extraídos da Lei Orgânica do SUS. Isto posto, um dos principais objetivos da UNIVALE 

é a formação de profissionais capazes de trabalhar em programas multiprofissionais instituídos 

pelo Ministério da Saúde, promovendo e recuperando a saúde nos planos individual e coletivo, 

prevenindo doenças, sempre atuando com eficiência e eficácia. Em razão disso, uma adequada 

carga horária desses cursos destina-se a atividades práticas e teóricas relacionadas com a 

área de saúde coletiva e com interações junto às comunidades.  

 

No caso da implantação do Curso de Medicina, o planejamento e os estudos não se 

limitaram às características do mercado de trabalho do município de Governador Valadares, 

mas buscaram abranger as demandas existentes no cenário nacional do exercício da Medicina, 

culminando como ato autorizativo de sua oferta publicado  dia 17 de maio de 2016, na Seção 

1 do Diário Oficial da União (Nº 93) registrado no e-MEC sob o nº 200909036, tendo iniciado a 

oferta do curso no segundo semestre de 2016, atendidos todos os ordenamentos legais, 

alinhados ao que preceitua a Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014da CNE/CES, que institui 

as mais recentes Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. 
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4 OBJETIVO 

  

 

O curso de Medicina da UNIVALE tem por objetivo formar profissionais médicos com 

a formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, capacitados 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, por meio do desenvolvimento de competências habilidades nas áreas de Atenção à 

Saúde,  Gestão em Saúde e Educação em Saúde. 
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5 PERFIL DO EGRESSO 

 

 

Em consonância com os objetivos, o egresso do curso de Medicina da UNIVALE terá 

formação generalista, 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 a determinação social do processo de 

saúde e doença.  
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6 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

 

  A proposta curricular busca proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de 

competências e habilidades nas respectivas áreas de Atenção à Saúde; Gestão em Saúde; e 

Educação em Saúde. As Competências na Área de Atenção à Saúde  estruturam-

se em duas subáreas, sendo estas a Atenção às Necessidades Individuais de Saúde e Atenção 

às Necessidades de Saúde Coletiva. Na Atenção às Necessidades Individuais de Saúde, 

destacam-se dentre as ações-chave, o desenvolvimento de planos terapêuticos e a avaliação 

de planos terapêuticos. Na Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva, destacam-se a 

investigação de problemas de saúde coletiva; o desenvolvimento de projetos de intervenção 

coletiva e a avaliação dos respectivos projetos. 

  As Competências na Área de Gestão em Saúde  estruturam-se nas 

ações-chave de organização, acompanhamento e avaliação do trabalho em saúde. Na 

organização do trabalho em saúde são exigidos desempenhos relacionados à identificação do 

processo de trabalho e na elaboração e desenvolvimento de Planos de Intervenção. No 

desenvolvimento das ações relacionadas com o acompanhamento e a avaliação do trabalho 

em saúde são esperados desempenhos relacionados ao Gerenciamento do Cuidado em 

Saúde; Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde.  

  As competências da área de Educação em saúde estruturam-se em quatro ações-

chave, sendo estas: Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva; 

Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento; Promoção do Pensamento 

Científico e Crítico; Apoio à Produção de Novos Conhecimentos. Nessa perspectiva, são 

esperados desempenhos que estimulam a curiosidade e o desenvolvimento da capacidade de 

aprender com todos os envolvidos, em todos os momentos do trabalho em saúde. Uma postura 

aberta à transformação do conhecimento e da própria prática, com estratégias interativas para 

a construção e socialização de conhecimentos, por meio da educação continuada, a partir do 

diálogo entre a própria prática, a produção científica e o desenvolvimento tecnológico 

disponíveis, culminando com a disseminação das melhores práticas e do apoio à realização de 

pesquisas de interesse da sociedade.   
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7 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA  

 

Módulos DISCIPLINAS 

1º 

MÓDULO: MORFOFISIOQUÍMICA I                        

MÓDULO: ESTUDO DA MEDICINA I                       

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE I    

ATIVIDADES COMPLEMENTARES I 

2º 

MÓDULO: MORFOFISIOQUIMICA II                       

MÓDULO: ESTUDO DA MEDICINA II                      

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE II                       

ATIVIDADES COMPLEMENTARES II 

3º 

MÓDULO: BASES DO DIAGNÓSTICO E 

DA TERAPÊUTICA I    

MÓDULO: MORFOFISIOPATOLOGIA I                      

MÓDULO: DOENÇAS INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIAS I 

MÓDULO: ATENÇÃO ÀS 

NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE 

SAÚDE I 

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE III                      

ATIVIDADES COMPLEMENTARES III 

4º 

MÓDULO: BASES DO DIAGNÓSTICO E 

DA TERAPÊUTICA II   

MÓDULO: MORFOFISIOPATOLOGIA II                     

MÓDULO: DOENÇAS INFECTO 

PARASITÁRIAS II 

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE IV                       

MÓDULO: ATENÇÃO ÀS 

NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE 

SAÚDE II 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV 

5º MODULO: CLÍNICA MÉDICA I                           
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MÓDULO: DIAGNÓSTICO POR 

IMAGENS                    

MÓDULO: FUNDAMENTOS DE 

ONCOLOGIA                   

MÓDULO: SAÚDE DA MULHER I                          

MÓDULO: RELAÇÃO MÉDICO, 

PACIENTE, FAMÍLIA E COMUNIDADE 

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE V                        

ATIVIDADES COMPLEMENTARES V 

 

6º 

MÓDULO: CLÍNICA MÉDICA II                          

MÓDULO: FUNDAMENTOS DE 

ANESTESIOLOGIA              

MÓDULO: SAÚDE DA MULHER II                         

MÓDULO: SAÚDE DA CRIANÇA I                         

MÓDULO: HÁBITOS NUTRICIONAIS -  

OBESIDADE          

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE VI                       

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI 

 

 

 

 

7º 

MÓDULO: CLÍNICA MÉDICA III                         

MÓDULO: CLÍNICA CIRÚRGICA I                        

MÓDULO: SAÚDE DA MULHER III                        

MÓDULO: HÁBITOS DE VIDA: DIABETES 

E HIPERTENSÃO ARTERIAL 

MÓDULO: SAÚDE DA CRIANÇA II                        

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE VII                      

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VII 

8º 

MÓDULO: CLÍNICA MÉDICA IV                          

MÓDULO: CLÍNICA CIRÚRGICA II                       

MÓDULO: SAÚDE DA MULHER IV                         

MÓDULO: SAÚDE DA CRIANÇA III                       

MÓDULO: OFTALMOLOGIA E  
OTORRINOLARINGOLOGIA                     
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MÓDULO: SAÚDE DO IDOSO                             

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE VIII                     

MÓDULO: SAÚDE MENTAL I                               

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VIII 

 

 

 

 

 

9º 

MÓDULO: CLÍNICA MÉDICA V                           

MÓDULO: CLÍNICA CIRÚRGICA III                      

MÓDULO: SAÚDE DA MULHER V                          

MÓDULO: SAÚDE DA CRIANÇA IV                        

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE IX - 

ATENÇÃO BÁSICA      

MÓDULO: SAÚDE DO IDOSO II                            

MÓDULO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I                    

MÓDULO: SAÚDE MENTAL II                               

ATIVIDADES COMPLEMENTARES IX 

 

 

 

 

10º 

MÓDULO: CLÍNICA MÉDICA VI                          

MÓDULO: CLÍNICA CIRÚRGICA IV                       

MÓDULO: SAÚDE DA MULHER VI                         

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE X - 

ATENÇÃO BÁSICA       

MÓDULO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II                   

MÓDULO: SAÚDE DA CRIANÇA V                         

MÓDULO: SAÚDE MENTAL III                               

ATIVIDADES COMPLEMENTARES X 

 

 

 

 

 

11º 

MÓDULO: CLÍNICA MÉDICA VII                         

MÓDULO: CLÍNICA CIRÚRGICA V                        

MÓDULO: SAÚDE DA MULHER VII                        

MÓDULO: SAÚDE DA CRIANÇA VI                        

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE XI - 

ATENÇÃO BÁSICA      

MÓDULO: SAÚDE COLETIVA - GESTÃO 

EM SAÚDE I 

MÓDULO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III                  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES XI 

 

 

 

12º 

MÓDULO: CLÍNICA MÉDICA VIII                        

MÓDULO: CLÍNICA CIRÚRGICA VI                       

MÓDULO: SAÚDE DA MULHER VIII                       

MÓDULO: SAÚDE DA CRIANÇA VII                       

MÓDULO: SAÚDE E SOCIEDADE XII - 

ATENÇÃO BÁSICA     

MÓDULO: SAÚDE COLETIVA - GESTÃO 

EM SAÚDE II           

MÓDULO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IV                   

ATIVIDADES COMPLEMENTARES XII 

CH total do curso: 9.180 
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8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

O Estágio Curricular Supervisionado, em conformidade com as DCNs do curso de 

Medicina é realizado do nono ao décimo segundo períodos. O estudante cumpre as atividades 

do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (ECSO) em serviços hospitalares, 

ambulatoriais e nas Unidades da Estratégia Saúde da Família, sob a supervisão direta dos 

docentes e preceptores médicos. A carga horária total do ECSO é de 3.840 horas, distribuídas 

ao longo dos 9º, 10º, 11º e 12º semestres letivos do curso. Cada semestre letivo tem a duração 

de 24 semanas e carga horária total de 960 horas.  

Reconhecendo as peculiaridades do treinamento em serviço, dentro das características de 

internato, uma normatização específica está contida no Regulamento do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório. 
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9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Medicina se inicia no oitavo semestre 

letivo (8º Período) com apresentação no transcorrer do 10º e 11º Períodos. O TCC, 

regulamentado no âmbito do curso, deve tomar por base relatórios sistematicamente 

estruturados sobre pesquisas epidemiológicas e/ou portfólios, tendo por meta a consolidação 

de um processo de ensino-aprendizagem que visa formar profissionais médicos capazes de 

aprender a aprender e de adotar, nas suas práticas cotidianas, a postura de pesquisadores.  

 

Desta forma, a proposta do TCC permite diversas formas de formatação e relato de 

atividades ou ações desenvolvidas pelos alunos para apresentação nos Seminários de 

Integração durante o transcorrer dos 10º e 11º Períodos do curso. Com esta proposta, as 

apresentações estarão incluídas na carga horária das atividades complementares do curso.  
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10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

As atividades complementares (AC), obrigatórias para a integralização do currículo do Curso 

de Graduação em Medicina da UNIVALE, têm carga horária de 190 (cento e noventa horas) e se 

caracterizam pela flexibilidade da carga horária a ser cumprida pelo estudante no transcorrer do curso. 

 

Tem por objetivos enriquecer o processo de aprendizagem, privilegiando a complementação 

da formação social e profissional do discente;  estimular a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, permitindo a permanente e contextualizada atualização profissional específica; 

possibilitar, ao discente, o exercício da autonomia na gestão de atividades do seu interesse e de forma 

coerente com o perfil do egresso descrito no Projeto Pedagógico do Curso; ampliar os conhecimentos 

teóricos e práticos do discente, valorizando a pesquisa individual e coletiva, incentivando sua 

participação em projetos de extensão social; e  desenvolver a compreensão, pelo discente, da 

necessidade da educação continuada e permanente; flexibilizar e prolongar experiências curriculares 

por meio de atividades diversificadas, pertinentes a uma formação profissional reconhecedora das 

demandas e exigências que caracterizam a contemporaneidade; e contribuir com uma maior 

integração dos módulos de ensino-aprendizagem estruturados no Projeto Pedagógico do Curso, por 

meio de incentivo aos docentes e discentes quanto ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

coerentes com a formação ética, científica e cultural.  

 

Em conformidade com o Regulamento das AC no âmbito do curso, a Comissão de 

Acompanhamento de Atividades Complementares (CAAC) é o órgão responsável pela análise, 

julgamento, avaliação e validação das atividades complementares realizadas pelos discentes do Curso 

de Medicina por meio das seguintes ações: I. Propor e validar critérios para as Atividades 

Complementares internas e externas. II. Fiscalizar e certificar os registros das Atividades 

Complementares dos alunos.  III. Analisar solicitações relacionadas à convalidação de horas de 

Atividades Complementares.   
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11 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

O itinerário do processo formativo no Curso de Medicinada Univale está construído 

de forma planejada para a concretização do processo de ensino-aprendizagem, por meio da 

aquisição de habilidades e competências, de forma progressiva e em grau de complexidade 

crescente, fundamentados nos pilares da educação: aprender, fazer, conviver e ser. 

 

Nessa perspectiva, a opção teórico-metodológica do curso pauta-se numa 

concepção sociointeracionista, cuja metodologia requer uma postura ativa dos discentes no 

processo de construção dos conhecimentos e no desenvolvimento de habilidades e 

competências próprias do exercício profissional, numa trajetória espiral ascendente. A 

metodologia ativa possibilita a vivência dos princípios pedagógicos da contextualização e da 

indissociabilidade interdisciplinaridade, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

e da integração teoria e prática. 

 

A inserção dos estudantes nos em diferentes cenários de aprendizagem do Sistema 

de Saúde (SUS), bem como nos laboratórios do curso, com início no primeiro semestre letivo, 

asseguram oportunidades para a integração ensino-serviço-comunidade e ao alcance dos 

objetivos cognitivos, procedimentais ou atitudinais propostos na formação profissional dos 

egressos. 
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12 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO CURSO 

 

 

A avaliação do desempenho do estudante de Medicina está inteiramente articulada 

com a proposta de construção de conhecimentos baseada em uma estrutura modular 

integrativa que valoriza o auto-aprendizado e implica na utilização de ferramentas múltiplas e 

adequadas para obtenção de informações sobre o desempenho do estudante e possível 

redirecionamento do processo ensino-aprendizagem. A avaliação é processual, prevalecendo 

os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, por meio de atividades sistemáticas e formais 

de coleta de dados sobre a evolução dos alunos.  

 

Nessa perspectiva, as avaliações são realizadas em diferentes momentos e com 

finalidades distintas: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS: são realizadas dentro da proposta de 

uma coleta de informações efetuada no início dos semestres letivos, com vistas à verificação 

do grau de domínio preliminar dos objetivos dos módulos interdisciplinares. Essas avaliações 

repercutirão sobre o planejamento pedagógico dos módulos dos semestres anteriores.  

 

AVALIAÇÕES FORMATIVAS: realizadas de forma regular e ao longo do processo 

formativo, com a finalidade de se obter dados sobre o progresso dos alunos. Deste modo, a 

avaliação formativa poderá viabilizar oportunas correções dos desvios observados e reforçar 

as conquistas realizadas. Uma importante característica dessa avaliação é o “feedback” 

imediato que pode ser fornecido ao estudante e a possibilidade dela se configurar como 

processo de obtenção de dados ou como uma pesquisa sobre o sucesso das atividades 

didático-pedagógicas. 

 

 AVALIAÇÕES SOMATIVAS – Ou terminais, ocorrem no final de cada semestre 

letivo e terão por finalidade verificar o grau de domínio dos objetivos, atitudes, competências e 

habilidades atingidas e desenvolvidas pelos estudantes. Em conformidade com o Regimento 

da UNIVALE, estas avaliações também serão empregadas com o propósito de aprovação ou 

reprovação do estudante.  

 

 No âmbito das avaliações somativas, processos de auto-avaliação permearão as 

atividades dos módulos e demais atividades realizadas pelos estudantes, criando condições 

para que os futuros médicos reflitam de forma contínua e sistemática sobre a prática e exercício 

profissionais e possam efetivar as correções de rumo e adequações necessárias à sua 

formação 
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13 EXTENSÃO NO CURSO 

 

 

A Extensão Universitária, compreendida como um processo educativo, cultural e 

científico, sob a égide do princípio constitucional da indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-

Extensão, deve promover a interação transformadora entre a instituição e outros setores da 

sociedade e pautar-se nas seguintes diretrizes gerais do Plano Nacional de Extensão: interação 

dialógica; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; indissociabilidade entre ensino-

pesquisa-extensão; impacto na formação cidadã do estudante; e transformação social. 

 

A Extensão no curso de Medicina integra ao ensino e à pesquisa, na sua condição 

de produtora e difusora de conhecimentos, com função de estabelecer a interlocução com a 

sociedade. Assim, ao mesmo tempo, incentiva docentes e discentes a se envolverem com as 

práticas sociais, interligando as atividades fins da Instituição com as demandas locais e 

regionais, especialmente nas aulas práticas do currículo, realizadas em hospitais, Postos de 

Saúde (UBS) e em outros espaços com atendimentos a pacientes do SUS e por meio das 

atiividades de extensão curricular. 

 

Nesta perspectiva, com a curricularizaçãoda extensão noprocesso acadêmico 

definido e efetivado neste PPC, cumpre-se a exisgência do Plano Nacional de Educação 

(2014/20124), indispensável para assegurar a relação bidirecional entre a Instituição e a 

sociedade, de tal modo que os problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte 

da UNIVALE, bem como estimular ações cujo desenvolvimento implique relações multi, inter 

e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da UNIVALE e da sociedade, por meio de 

práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais emergentes relacionadas com a área 

de saúde, uma ação pedagógica quepor  meios e instrumentos para a convergência da vocação 

técnico-científica, propicia condições para que a UNIVALE cumpra a responsabilidade social, 

implícita em sua missão, contribuindo efetivamente para a formação do perfil do egresso do 

curso de Medicina. 
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14 A PESQUISA NO CURSO 

 

As atividades de pesquisa e iniciação científica na UNIVALE 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, dentre outras, 

Incentivar a Iniciação Científica com vistas à aquisição de competências e habilidades, 

fundamentando-se no pensamento reflexivo e na criatividade, essenciais para o exercício 

profissional bem como para o desenvolvimento da cidadania de toda a Comunidade 

Acadêmica; 

 

A pesquisa é parte integrante tanto do ensino de graduação quanto de pós-

graduação, como prática pedagógica articulada também à extensão. Portanto, o programa de 

pesquisa e iniciação científica deve estimular os docentes a envolverem de forma constante os 

estudantes da graduação no processo acadêmico, otimizando o potencial de orientação à 

pesquisa na Universidade. 

 

Os cursos da UNIVALE possibilitam aos estudantes oportunidades para desenvolver 

as competências e habilidades no campo da pesquisa, desde a graduação. Em um primeiro 

momento o corpo docente é incentivado a submeter projetos de pesquisa aos órgãos de 

fomento que atuam em nível estadual, nacional e internacional e os estudantes são orientados 

a inserirem-se no campo da pesquisa como bolsistas de iniciação científica, vinculando-se a 

tais projetos.  

 

Em um segundo momento, o programa de pós-graduação Stricto Sensu, em nível de 

mestrado, em Gestão Integrada do Território amplia as condições para a formação integral dos 

egressos da graduação e pós-graduação Lato Sensu, oferecendo anualmente a possibilidade 

de nele inserirem-se como estudantes.  

 

Para que estudantes, professores e pesquisadores possam divulgar os resultados de 

seus trabalhos, a Assessoria de Pesquisa, responsável por gerir os projetos realizados na 

Instituição, os programas de bolsas de iniciação científica e os programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu, realiza anualmente o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica.  

 

No âmbito da pesquisa, e em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UNIVALE, além de serem criadas possibilidades para o desenvolvimento de 

novas competências, a atuação científica tem se concentrado nas seguintes áreas de 

investigação: Estado, Sociedade, Direitos Humanos; Tecnologia e Desenvolvimento Regional; 

Práticas Educativas; e Saúde.  
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Para que o estudante de graduação possa inserir-se no campo da pesquisa, conta-

se atualmente com três modalidades de Bolsas de Iniciação Científica: Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica da UNIVALE (PIBIC/UNIVALE), Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica da FAPEMIG (PIBIC/FAPEMIG) e Bolsas BICUNICO.  

 

O Simpósio de Iniciação Científica, realizado anualmente, sem interrupções desde 

2003, oferece a estudantes, professores, pesquisadores da UNIVALE e de outras instituições 

de ensino e pesquisa, um espaço para que sejam apresentados resultados parciais ou finais 

de pesquisa vinculados aos programas institucionais, às agências de fomento estaduais, 

nacionais ou internacionais, aos cursos de Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu), à Iniciação 

Científica ou mesmo, aos Trabalhos de Conclusão de Curso; à produção acadêmica em geral, 

cuja proposta caracterize-se como pesquisa científica.  

 

Efetivamente, o Simpósio configura-se como um local da aprendizagem suplementar 

para o estudante. A Assessoria de Pesquisa preocupa-se em oferecer ao estudante que se 

inscreve no Simpósio, suporte para que ele possa adequar o trabalho submetido, permitindo 

que esse aluno possa evoluir no processo de divulgação de sua produção acadêmica e 

científica. Para isso, a Comissão Científica do evento é orientada a analisar os trabalhos, 

identificar inconsistências e apontar aos inscritos possibilidades de adequação do trabalho para 

uma participação mais enriquecedora.   
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15 AVALIAÇÃO CPA 

 

A UNIVALE concebe a avaliação como um processo contínuo, fonte de informações 

para assegurar a qualidade das atividades acadêmicas e administrativas, impactando na 

melhoria contínua dos processos educativos e na formação dos discentes.  

 

A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) está prevista nos diversos 

ordenamentos institucionais, assim dimensionada: a) Avaliação de competência da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) do cumprimento das metas e ações contidas no PDI; b) Avaliação 

da implementação  dos PPCs, pelos órgãos colegiados, Núcleos Docentes Estruturantes, 

comissões externas de avaliação, discentes e egressos; c) Avaliação das atividades 

institucionais sob a ótica do corpo social: gestores, professores, tutores e equipe 

multidisciplinar; d) Avaliação das atividades institucionais, por meio dos projetos de Extensão e 

intervenção social, sob o olhar dos parceiros e das comunidades envolvidas; e) Avaliação do 

desempenho institucional, pelos órgãos empregadores e entidades conveniadas;  f) Avaliação 

de desempenho dos discentes, por meio dos diversos instrumentos de avaliação do curso e g) 

Avaliação dos projetos de Pesquisa/Iniciação Científica, pelos aceites para divulgação em 

encontros, conferências, congressos e publicações de artigos e resumos. 

 

A Autoavaliação Institucional pela CPA é realizada por meio de representantes do 

Corpo Docente/Tutores, Corpo Discente, Corpo Técnico-administrativo e Comunidade Externa. 

A metodologia utilizada no processo de auto-avaliação segue as orientações gerais do SINAES, 

que prevê, para autoavaliação, três etapas a serem desenvolvidas, a saber: a) preparação; b) 

desenvolvimento, consolidação da avaliação; c) devolutivas dos resultados e acompanhamento 

das melhorias propostas. 

 

A autoavaliação da UNIVALE é realizada utilizando-se do questionário online como 

procedimento metodológico e contempla abordagem qualiquantitativa da avaliação. As 

questões contidas na autoavaliação 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 da CONAES/INEP.  

 

A autoavaliação na UNIVALE obedece à seguinte lógica: Planejamento das 

atividades, sensibilização da comunidade para reflexão sobre o processo de autoavaliação pela 

CPA e equipe; Envolvimento dos funcionários de todos os setores na construção das 

dimensões a serem avaliadas; Participação ativa dos dirigentes da UNIVALE em relação ao 



22 

 

apoio institucional necessário à seriedade do processo; Processamento dos dados coletados 

por equipe especializada em assegurar a validade da informação; 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; Divulgação dos resultados por meio de ações da Comissão 

Própria de Avaliação.  

 

Os relatórios, contendo os resultados e diagnósticos apresentados nas avaliações, 

servem de referência para a atualização dos PPCs, embasarão novos procedimentos de gestão 

acadêmico-administrativa impactando na reorientação dos respectivos Planos de Ensino e 

orientação da intervenção pedagógica junto ao corpo social atuante no curso.  
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16 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE possui diversos laboratórios de 

formação geral e de habilidades específicas voltados para a prática profissional médica. 

Dentro desse panorama, o Curso de Medicina desenvolve práticas em unidades de saúdes, 

ambulatórios médicos, hospitais e também nos laboratórios da Instituição, abaixo 

relacionados: 

 

16.1 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 

 

O Laboratório de Microbiologia tem como finalidade o estudo dos diversos 

microrganismos, mostrando aos estudantes a diversidade, complexidade e peculiaridades 

destes seres vivos, bem como, os cuidados com os organismos patogênicos e os benefícios 

dos que auxiliam em nossa vida. Os modelos biológicos mais estudados são do reino 

Monera (bactérias) e Fungi (fungos). Para a realização destes estudos o laboratório possui 

bancadas com microscópios binoculares, água, gás, capela de fluxo laminar com lâmpada 

germicida, autoclaves, estufas, microscópio triocular acoplado à Smart Tv, balança semi-

analítica, refrigeradores, banho-maria, pHmetro, vidrarias diversas, centrífuga, meios de 

cultura, diversos reagentes e outros materiais necessários para o bom andamento das 

atividades práticas. O laboratório atende aos cursos de Medicina, Farmácia, Biomedicina, 

Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Nutrição e Fisioterapia. Desenvolvem-se também 

diversas atividades de pesquisa com a participação dos estudantes de Iniciação Científica 

na área de microbiologia, oferecendo aos estudantes uma boa infraestrutura para a 

realização dos diversos trabalhos de conclusão de curso, bem como estágios. Apresenta 

uma área física total de 278,89 m2. 

 

16.2 LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA 

 

As doenças parasitárias são ainda responsáveis por um alto índice de morbidade, 

apesar do avanço tecnológico e das melhorias nas condições sanitárias. Sendo assim, o 
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Laboratório de Parasitologia da Univale, tem como objetivo a realização de atividades de 

identificação de helmintos, protozoários e ectoparasitas que afetam a saúde humana, assim 

como os vetores que os transmitem. Além disso, os estudantes têm a oportunidade de 

aprender os diversos tipos de exames parasitológicos, bem como o controle das 

verminoses. Para isso, o laboratório possui bancadas com microscópios binoculares e 

triocular acoplado à Smart TV, refrigerador, vidrarias, reagentes e lâminas fixas com os 

parasitas. O laboratório atende aos cursos de Medicina, Farmácia e Biomedicina. Apresenta 

uma área física total de 219,04 m2. 

 

16.3 LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA 

 

O Laboratório de Bioquímica possui uma área física de 219,78 m2 equipada com 

aparelhos e materiais para o atendimento das necessidades dos docentes, discentes e 

outros usuários. Suas Para a realização de suas atividades, o laboratório dispõe de vários 

equipamentos, dentre os quais: estufa, centrífuga para tubos, banho maria, pipeta 

automática, capela, espectrofotômetro, refrigerador, microscópio binocular, pHmetro entre 

outros. Possui também vidrarias diversas, materiais de uso contínuo, como seringas, 

agulhas, lâminas para microscopia, tubos de coleta sanguínea e outros. Com esta estrutura 

física e pessoal qualificado, o Laboratório de Bioquímica visa dar suporte na aprendizagem 

prática dos alunos, possibilitando o exercício e a aplicação dos conhecimentos teóricos de 

maneira prática. O laboratório atende aos cursos de Medicina, Farmácia, Biomedicina, 

Nutrição e Fisioterapia. 

 

16.4 LABORATÓRIO DE CITOLOGIA E HISTOLOGIA 

 

O Laboratório de Citologia e Histologia realiza o estudo e leitura de lâminas 

histológicas, através de microscópios binoculares e triocular acoplado à Smart TV, de todos 

os tecidos e sistemas do corpo humano. Esse laboratório contém um laminário didático para 

observação dos mais variados tipos de células e tecidos, nas mais diferentes condições e 

colorações. Sendo 108 coleções histológicas de tecidos. O laboratório também recebe os 

alunos e professores da Patologia Geral e Patologia Sistêmica, para a realização do estudo 

de lâminas histopatológicas dos mais variados tipos de patologia. Esse laboratório visa dar 
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suporte aos cursos de Medicina, Farmácia, Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia 

e Fisioterapia. Apresenta uma área física total de 219,04 m2. 

 

16.5 LABORATÓRIO DE EMBRIOLOGIA 

 

A Embriologia e a Biologia do Desenvolvimento buscam elucidar os diversos 

mecanismos biológicos envolvidos com a formação do indivíduo desde o momento da 

fecundação até o dobramento do embrião. Na construção do conhecimento dessas 

ciências, tornou-se necessário a implementação do Laboratório de Embriologia. Sendo 

assim, o laboratório possui diversos peças de apoio didático ao ensino de embriologia, além 

do sistema multimídia. Apresenta uma área física total de 217,56 m2. 

 

16.6 LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA 

 

O Laboratório de Anatomia tem como objetivo servir como espaço que oportuniza o 

reconhecimento do corpo humano, por meio do manuseio das peças anatômicas, a fim de 

auxiliar o conteúdo teórico desenvolvido na sala de aula. Para atender tal objetivo, o 

Laboratório de Anatomia está equipado com recursos e equipamentos tecnológicos para 

apoio didático, tais como, modelos esquemáticos morfologicamente similares aos 

biológicos, softwares educativos, bem como, peças cadavéricas conservadas em solução 

de formal. Para a complementação do estudo, o laboratório desenvolve práticas de 

dissecação. Além disso, esse espaço é constituído de sala de preparo, sala de manuseio 

para cadáveres e tanques para conservação das peças anatômicas. Esse laboratório visa 

dar suporte aos cursos de Medicina, Farmácia, Biomedicina, Odontologia Enfermagem, 

Nutrição, Psicologia, Educação Física e Fisioterapia.  Apresenta uma área física total de 

220,52 m2. 

 

16.7 LABORATÓRIO DE HABILIDADES MÉDICAS I E II 

 

A simulação realística é apoiada por alta tecnologia e reproduz por meio de cenários 

clínicos as experiências da vida real. Para tanto, utiliza simuladores e manequins, em 
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instalações que criam um ambiente virtual de atendimento médico. Os Laboratórios de 

Habilidades Médicas I e II, representam uma importante alternativa de apoio pedagógico. 

O objetivo é preparar o estudante para o exercício técnico e intelectual de sua futura 

profissão por meio da simulação de situações com diversos graus de complexidades e 

esferas que envolvem o cuidado em saúde. O laboratório possui manequins 

computadorizados que reproduzem, com fidedignidade, situações reais que o acadêmico 

irá encontrar em sua prática clínica. Com isso, o estudante se prepara para uma abordagem 

humana. Em sua infra-estrutura, os laboratórios apresentam consultório médico, suporte 

básico e avançado de vidas, centro cirúrgico onde os estudantes desenvolvem habilidades 

em técnica operatória, entre outros. Esses laboratórios visam dar suporte ao curso de 

Medicina e apresenta uma área física total de 430,8 m2. 

 

16.8 LABORATÓRIO DE PESQUISA  

 

Este laboratório é um espaço no qual os professores desenvolvem atividades de 

pesquisa ligadas à imunologia das doenças infecto-parasitárias como hanseníase e 

esquistossomose, com o estudo de mecanismos imunológicos e avaliação de novos 

métodos de diagnósticos. Também desenvolve projetos relacionados à mediadores 

celulares voltados ao câncer.  Os projetos de pesquisas contam com parceria de 

Universidades Federais e Internacionais. Os estudantes participam das pesquisas como 

bolsistas de iniciação científica desenvolvendo habilidades e competências relacionados à 

pesquisa. O laboratório possui capela de fluxo laminar, centrífuga refrigerada, estufa de 

CO2, banho-maria, nanodrop, aparelho de eletroforese, freezers e refrigeradores entre 

outros equipamentos. Esse laboratório apresenta uma área física total de 217,56 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

17 CORPO DOCENTE DO CURSO DE MEDICINA 

 

 
 

 
PROFESSORES DO CURSO DE MEDICINA  

 
 

1 ALOISIO SALES PROBA 

 
2 ANA CAROLINA DUPIN MOURAO MOREIRA       

 
3 ANA CLARA FILGUEIRAS AUBIN LUGÃO 

 
4 ANDRE MENDES DE VASCONCELLOS 

 
5 ANNAMARIA ROSA GUEDES LOPES 

 
6 BETHANIA CRISTINA DE OLIVEIRA 

 
7 BRUNO NACIF BASTOS DIAS 

 
8 CONSTANTINO SOARES CUNHA 

 
9 CRISLENE MENDONCA QUEIROZ FEITOSA        

 
10 DANIEL GOMES DE ALVARENGA 

 
11 DARLAN CORREA DIAS 

 
12 DAVI DE LIMA E LIMA 

 
13 EDIMAR TADEU DE OLIVEIRA 

 
14 EDUARDO MARTINS DE SIQUEIRA 

 
15 EINSTEIN ALDRIN ARRUDA PEREIRA     

 
16 ELAINE CARLOS SCHERRER RAMOS         

 
17 ELOISA HELENA MEDEIROS CUNHA 

 
18 EMANUEL PEIXOTO PINTO 

 
19 ERICO RIBEIRO NETTO 

 
20 EUGÊNIO BRAZ CORRÊA 

 
21 FELIPE COELHO SOARES DE OLIVEIRA         
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22 FERNANDA MAGALHAES DUARTE ROCHA          

 
23 FREDSON GUILHERME GOMES 

 
24 GABRIELA MATTOS BARROS 

 
25 HUDSON LIBORIO SINHORINI FONSECA 

 
26 ISAIAS VIEIRA CABRAL 

 
27 JUNEA GARCIA DE OLIVEIRA FERRARI 

 
28 LAYLA DUTRA MARINHO CABRAL 

 
29 LEONARDO BRANDO LEITE 

 
30 LEONARDO GUIMARÃES NOMINATO 

 
31 LEONARDO OLIVEIRA LEAO E SILVA           

 
32 LIVIA DAS GRAÇAS REZENDE TEIXEIRA 

 
33 LIVIA TAVARES COLOMBO                    

 
34 LORENA BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA       

 
35 MARCELA TANUS GONTIJO            

 
36 MARCO ALIPIO RIBEIRO JUNIOR 

 
37 MARCUS MORAES DE JESUS                

 
38 MÁRIO MOREIRA MURTA 

 
39 MARLENE LIMA TEMPONI 

 
49 MONICA MARIA DE ALMEIDA                  

 
41 NILCEA LEAL DE MORAES ASSIS             

 
42 NILO SERGIO NOMINATO     (Coordenador)          

 
43 NILSON SOUSA FERREIRA 

 
44 PAULA RAVENNA SAMPAIO BASTOS 

 
45 PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARÇAL 

 
46 RAFAEL ALVARENGA BRANDAO 
 

 
47 RAFAEL SILVA GAMA 
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48 RODRIGO BRETAS ABREU 

 
49 RODRIGO DUTRA FONTES 

 
50 ROMEO LAGES SIMOES                    

 
 
51 ROMULO BATISTA GUSMÃO 

 
52 ROSIMARA MORAES BONFIM 

 
53 SHELLY COURA MAFRA 
 

 
54 SUELI SIQUEIRA 

 
55 TASSIA CLARA FERNANDES ASSIS 

 
56 THALISSON ARTUR RIBEIRO GOMIDES          

 
57 TIARA GROSSI ROCHA 

 
58 WALTHON PEREIRA MIRANDA JUNIOR 

 
59 WILLIANE COELHO DE FIGUEIREDO FERNANDES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


