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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 - IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1.1 Mantenedora: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR 

Natureza: Entidade civil comunitária, não-confessional, instituída como sociedade civil 

de direito privado (regime fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade pública no 

âmbito municipal, estadual e federal. (Atos Legais: Lei Municipal nº 2039 de 26/11/73, 

Decreto estadual nº 14304 de 31/01/72 e Lei Federal nº70562 de 22/05/72)  

CNPJ: 20.611.810/0001-91  

Inscrição Estadual: 2774603100029  

Endereço: Rua Israel Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário, Governador 

Valadares/MG, CEP: 35.020-220. 

Fone: (33) 3279-5900; Site: www.univale.br  

1.1.2 Mantida: Universidade Vale do Rio Doce -Univale 

Nome: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE;  

Ato legal: credenciada/recredenciada: Reconhecimento – Parecer CFE nº 16/92, 

aprovado em 28/01/92 e publicado no Diário Oficial da União de 28/04/92. Portaria 

Ministerial nº 1.037/92, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial da União, 

de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835. Recredenciamento: Parecer CNE/CES 

nº. 285, de 7 de julho de 2011 e Portaria nº1.669, de 28 de novembro de 2011.  

Reitora: Me. Lissandra Lopes Coelho Rocha  

Telefone: PABX (33) 3279-5502  

Fax: (33) 32795042; E-mail: reitoria@univale.br  

Localização: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel Pinheiro, nº 

2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador Valadares/MG. 
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1.2 - HISTÓRICOINSTITUCIONAL 

 

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil, comunitária, sem fins 

lucrativos, foi constituída por escritura pública, lavrada em notas perante o Cartório do 

Segundo Ofício desta cidade, no dia 7 de junho de 1967 (escritura trasladada em 

12/06/1967). A constituição da fundação foi iniciativa comunitária, da qual participaram 

Prefeitura, Câmara de Vereadores de Governador Valadares, diversas entidades da 

sociedade civil e empresas da região, além de vários cidadãos. Na assembleia que 

criou a FPF estavam presentes 159 instituidores, entre pessoas físicas e jurídicas.  

O objetivo que congregou os instituidores foi oferecer Ensino Superior, 

inicialmente na área da Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Metalúrgica) e reunir 

pessoal capacitado para executar estudos e pesquisas capazes de contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e 

tecnológico da região do Vale do Rio Doce. O que fomentou os instituidores foi a 

vontade de criar as bases para um desenvolvimento integrado, a partir da realidade 

regional e dos recursos da região, concorrendo para a melhoria do padrão de vida e 

elevação do capital social e cultural da população.  

Portanto, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale – surgiu em 1967 por 

iniciativa comunitária. Três anos depois, a Prefeitura Municipal, por meio da Fundação 

Municipal Serviço de Educação e Cultura – FUNSEC criou a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras – FAFI/GV e, em 1975, a Faculdade de Odontologia – FOG. Em 

1976, as duas unidades de ensino superior foram transferidas para a FPF.  

O projeto de Universidade esteve presente desde o primeiro momento. Em 

1975, ocorreu a primeira tentativa de credenciamento como Universidade Santos 

Dumont - USD, porém o objetivo somente foi alcançado em 1992. O complexo 

educacional mantido pela FPF transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale –, reconhecida pelo então Conselho Federal e Educação. Novos cursos e 

faculdades foram criados, a partir de 1992, com a finalidade de realizar os objetivos 

pretendidos pelos instituidores.  

A Univale tem como princípio básico participar do desenvolvimento político-

cultural, socioeconômico, científico e tecnológico, com ênfase na atuação na Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce, por intermédio da formação superior de qualidade, da 

pesquisa e da inserção social e comunitária. 

Esse princípio está presente desde a origem comunitária da instituição. O 

Instituto Minas de Tecnologia de Governador Valadares, que ficou conhecido como 
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MIT, foi estruturado nos moldes das universidades norte-americanas que realizam 

pesquisa de cunho tecnológico, mas com a característica inovadora de associar a 

formação dos engenheiros as Ciências Humanas. Essa combinação gerava, ao 

mesmo tempo, a qualidade técnico-científica e a inserção social e regional da 

pesquisa e desenvolvimento. Assim, o ideal dos instituidores possibilitou reunir um 

corpo docente fortemente comprometido com a atividade de ciência e tecnologia. 

Iniciada com as quatro Engenharias, logo em seguida foram ofertados os cursos de 

Física, Química e Matemática. Ao MIT se juntaram a Faculdade de Filosofia de 

Governador Valadares (FAFI), com os cursos de Ciências Sociais, Letras, Pedagogia 

e a Faculdade de Odontologia (FOG).  

A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus 

respectivos cursos se fundamentou na posição polo do município de Governador 

Valadares e no perfil geográfico e cultural da Região do Rio Doce, na qual se localizam 

grandes empreendimentos de capital na mineração, siderurgia e celulose. As 

perspectivas da economia mineira indicavam a crescente demanda por engenheiros, 

particularmente a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. No campo da educação básica a 

situação regional era extremamente precária, justificando criar os cursos de formação 

de professores (Física, Química, Matemática, Letras, História, Geografia) e de 

educadores. No campo da saúde, praticamente não existiam dentistas formados, 

apenas os práticos, motivando a criação do curso de Odontologia. Esses cursos são 

representativos do compromisso regional e da interface que os instituidores da FPF 

estabeleceram com o território no qual estavam inseridos, do ponto de vista social, 

cultural e econômico.  

No final da década de 1980, se iniciou o segundo esforço para converter as 

faculdades isoladas em Universidade, conseguindo-se sucesso com a criação das 

Faculdades Integradas do Vale do Rio Doce (FACIVALE). Logo em seguida, a 

FACIVALE se transformou na Universidade Vale do Rio Doce – Univale, reconhecida 

em 31 de julho de 1992, por meio dos Instrumentos de Credenciamento, pelo Parecer 

CFE nº. 16/1992, e a Portaria Ministerial nº. 1.037/1992, de 07 de julho de 1992, 

publicada no Diário Oficial da União, de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835, 

passando, assim, a gozar da plena autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, na forma preconizada pelos artigos 207, da 

Constituição Federal; e 54, em seus incisos e parágrafo único da Lei nº 9.394, de 

20/12/1996 (LDB); e, finalmente, a Instituição foi recredenciada pela Portaria nº 1.669, 

de 28 de novembro de 2011.  
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Somos uma região do interior de Minas Gerais, que enfrenta graves 

problemas estruturais decorrentes da formação histórica do território, intensamente 

agravados pelo desastre socioambiental causado pela Samarco Mineração S.A, 

empresa pertencente às maiores mineradoras globais (Vale S.A. e BHP Billiton). A 

abrangência da polarização de Governador Valadares cobre uma extensa área que 

inclui a Mesorregião do Rio Doce, do qual faz parte o chamado Vale do Aço, a 

Mesorregião dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, a Microrregião de Colatina, além 

de alguns municípios do sul da Bahia.  

A Univale oferta a pós-graduação stricto sensu, nos níveis de mestrado e 

doutorado, não apenas como uma necessidade legal, mas como um objetivo 

estratégico para cumprir o ideal dos instituidores. Essa grande extensão territorial 

mencionada acima se encontra relativamente desprovida de meios adequados para 

ter acesso à formação universitária no nível da pós-graduação stricto sensu.  

A Universidade Vale do Rio Doce vem buscando parcerias e convênios por 

meio do programa de doutorado interinstitucional - DINTER com outras instituições na 

perspectiva de viabilizar a formação de um grupo de doutores capaz de alavancar a 

pós-graduação stricto sensu na instituição. Nesse sentido, obtivemos êxito na 

aprovação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES para a oferta de um doutorado interinstitucional em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina na área interdisciplinar em ciências humanas, 

encontrando-se este em andamento.  

Em 2017, a Univale foi credenciada para a oferta de cursos de graduação e 

pós-graduação na modalidade a distância, por meio da Portaria MEC nº 820, 

publicada no DOU de 06/07/2017 e da Portaria nº 918, publicada do DOU de 

16/08/2017.  

Atualmente, a instituição oferta os cursos de graduação em quatro núcleos: 

Núcleo da Saúde, Núcleo das Ciências e Tecnologia, Núcleo da Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas; e ainda oferece projetos de 

pesquisa/extensão e cursos de pós-graduação Lato Sensu; um curso Stricto Sensu 

na área interdisciplinar, aprovado pela CAPES em Gestão Integrada do Território; um 

Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER com a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC na área também Interdisciplinar em Ciências Humanas que 

visa qualificar ao corpo docente da Universidade e criar estratégias de consolidação 

da pesquisa que permita nos próximos anos propor outros Programas Stricto Sensu. 
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Além da mantença da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, a FPF 

mantém uma Escola Técnica – ETEIT, escola profissionalizante de nível técnico; e a 

Univale TV, um canal de televisão educativo e de interlocução com a comunidade. 

Possui também convênio com mais de 450 (quatrocentas e cinquenta) empresas 

concedentes de estágio para os alunos dos diversos cursos de todas as áreas de 

ensino da Universidade Vale do Rio Doce - Univale e da ETEIT.  

A fundação mantenedora oferta também o Programa de Bolsas para 

Demanda Individual – BDI para atendimento aos alunos de baixa renda; participa do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI e do Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES; tem um programa institucional para oferta de bolsas/descontos para 

membros do mesmo grupo familiar; oferta um desconto antecipado como estímulo – 

desconto de 2% (dois por cento) no valor da mensalidade a todos os alunos de 

graduação e pós-graduação que efetuem o pagamento até o dia 1º de cada mês, 

proporcionando a sustentabilidade financeira. Oferta desconto aos egressos da 

Instituição para cursos de graduação e pós-graduação. A Instituição possui ainda 

convênios com diversos parceiros para concessão de desconto de 10% (dez por 

cento) a associados e convênio para financiamento estudantil com o Banco Bradesco 

e Santander para o Curso de Medicina e com a cooperativa de crédito UNICRED para 

todos os cursos de graduação; há ainda as bolsas de desconto concedidas por meio 

do Sindicato dos professores e do Sindicado dos Auxiliares de Administração Escolar 

do Nordeste Mineiro para os sindicalizados e seus filhos; a Instituição concede 

também aos seus funcionários estudantes uma bolsa de demanda individual de 

percentual variado.  

Acrescente-se a isso uma rede de cerca de 40 (quarenta) serviços e 

atividades para apoio ao processo ensino-aprendizagem, além de contratar, 

anualmente, o seguro de acidentes pessoais para todos os alunos, com cobertura de 

24 horas, em todo o território nacional e internacional.  

A FPF e a Universidade Vale do Rio Doce - Univale desempenham um 

importante papel na manutenção e preservação dos valores sociais e culturais do 

município de Governador Valadares e região, por meio dos cursos ofertados, da 

pesquisa e extensão que certamente colaboram para o desenvolvimento econômico 

e social desses lugares.  

Criada e mantida pela Fundação Percival Farquhar, a Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale possui uma densa estrutura acadêmica, toda colocada a serviço 

da consolidação de sua missão. Mantêm cursos de graduação, cursos de extensão 
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em diversas áreas do conhecimento, cursos de pós-graduação e um Curso de Pós-

graduação Stricto Sensu na área interdisciplinar. O Programa de Pós-graduação 

Stricto Sensu, Gestão Integrada do Território – GIT que teve início em 2008 é 

constituído por uma proposta interdisciplinar inovadora, o que garante à Universidade 

Vale do Rio Doce - Univale um grande diferencial no atendimento à formação 

continuada na região.  

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale busca seu aprimoramento 

continuamente, objetivando manter a qualidade do ensino, promovendo a atualização 

do corpo docente e ofertando uma infraestrutura diferenciada que ofereça a cada 

curso laboratórios e recursos pedagógicos necessários à otimização do processo 

ensino-aprendizagem.  

Em seu processo educacional, a Instituição busca se desdobrar tanto nas 

dimensões de transmissão da cultura e do conhecimento, quanto à construção das 

potencialidades das pessoas que compõem a comunidade acadêmica; nas críticas 

acerca do contexto, nas possibilidades e necessidades de modificação da realidade 

social; tudo isso, acaba por modificar, mobilizar, sensibilizar os usos e costumes de 

um povo em prol do bem coletivo.  

Com funcionamento em dois campi universitários no município de Governador 

Valadares/MG onde está localizada, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale possui 

uma rede de serviços comunitários em espaços próprios, tendo dentre outros 

espaços: a Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz e a Biblioteca Setorial com um acervo 

constituído de materiais em diversos formatos, que abrange os vários campos do 

conhecimento, com concentração nas áreas dos cursos ministrados na Instituição, 

além de uma eficiente base de dados que pode ser consultada através da internet.  

Possui diversas Clínicas Odontológicas que atendem a comunidade por 

intermédio de programas de atenção específica aos idosos, às gestantes e aos bebês. 

É considerada referência nacional e internacional em atendimento a pacientes 

especiais e conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, no Polo 

Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial – PAOPE.  

Possui um Ambulatório de Lesões, também unidade de referência para toda 

a região, oferecendo atendimento à comunidade no diagnóstico, acompanhamento, 

tratamento e na prevenção de feridas. Conta ainda com dois laboratórios de Anatomia 

Humana, equipados com peças anatômicas; além do Laboratório de Microbiologia, 

Parasitologia e de Imunologia, que dão suporte a vários cursos da área da saúde e 

das ciências humanas. Há também laboratórios de habilidades específicas para o 
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Curso de Medicina, totalmente equipados para a prática dos conhecimentos teóricos 

vivenciados em sala de aula.  

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem ainda como diferencial uma 

completa estrutura para a prática de esportes, denominada Centro Esportivo Univale 

– CEU. Nesse espaço, oCurso de Educação Física atende crianças de família de baixa 

renda dos bairros vizinhos, na Escola de Esportes nas modalidades de Tênis e 

Futebol.  

Além disso, a Universidade Vale do Rio Doce possui auditórios no Edifício 

Pioneiros, com ambientes multimídia, climatizados e confortáveis para a realização de 

eventos acadêmicos; o Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva, com capacidade 

para cerca de 700 (setecentas) pessoas, que abriga grandes eventos e atividades 

culturais; o Centro de Feiras e Eventos Vicente Guabiroba – Unicentro, onde são 

realizados grandes eventos da cidade, como a Mostra Empresarial do Leste Mineiro 

– Expoleste.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem ainda o Centro de 

Fisioterapia, com uma moderna estrutura, para atender a pacientes da comunidade e 

o Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia – CAIGG, 

programa que tem caráter interdisciplinar, que visa promover, por meio da atenção 

multidisciplinar e capacitada, qualidade de vida e bem-estar aos idosos da região.  

O Serviço de Psicologia Aplicada – SPA realiza atendimentos de baixo custo 

a adultos, crianças e famílias, além de orientação vocacional, psicologia escolar e 

jurídica. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui convênio com a Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, por meio do qual a Instituição realiza um trabalho de 

humanização no atendimento psicológico inicial dos familiares das vítimas que 

chegam no Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares. O atendimento é 

feito pelos alunos do curso de Psicologia, sob supervisão dos professores.  

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) é um ambiente 

inovador criado com o propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio 

acadêmico e promover o desenvolvimento social e econômico da microrregião de 

Governador Valadares. O NUVEM tem como objetivo gerir a política de inovação 

tecnológica da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, fomentando o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares de inovação que satisfaçam as 

demandas sociais, econômicas e tecnológicas da região.  

O Espaço Integrador das Engenharias - ELO da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale constitui-se em um ambiente de apoio na formação de estudantes e 
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na formação docente que visa ampliar a inserção das Engenharias, além de ser um 

espaço de fomento das discussões sobre a formação do engenheiro na comunidade 

valadarense e na região. 

O Escritório Modelo é uma iniciativa do Curso de Arquitetura e Urbanismo em 

parceria com os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental e 

Engenharia Elétrica com a finalidade de dar suporte e complementação às atividades 

acadêmicas dos cursos, unificando atividades de ensino, pesquisa e extensão, além 

de possibilitar estágios aos discentes na área de Arquitetura e Urbanismo e das 

Engenharias. Esse espaço tem como objetivo principal o aprimoramento da formação 

de qualificação profissional nas áreas ligadas aos cursos envolvidos, mediante 

realização de atividades de estudo, pesquisa, prestação de serviços de consultoria e 

assessoria e serviços tecnológicos que integrem projetos, convênios ou parcerias de 

interesses dos cursos envolvidos visando o desenvolvimento de serviços e a melhoria 

da qualidade das atividades acadêmicas.  

Por tudo isso, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale / FPF traz a tradição 

de mais de 50 (cinquenta) anos de atuação no Ensino Superior, refletindo a qualidade 

do ensino ofertado na ocupação, pelos egressos, de importantes postos de trabalho 

com uma atuação profissional e cidadã relevante e reconhecida tanto na região em 

que se insere como em todo o país.  

A Univale busca continuamente, como entidade educadora, a função de 

mediadora e promotora de reflexões de como utilizar o conhecimento para a 

elaboração de estratégias na promoção da saúde, da paz e do bem-estar de toda a 

comunidade regional. 

 

1.3 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

1.3.1 Missão 

Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de 

profissionais competentes, éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano. 

 

1.3.2 Visão 

Ser referência como instituição educacional inovadora, comunitária e 

inclusiva. 
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1.3.3 Valores 

Compromisso com: 

I. A excelência na formação 

II. A responsabilidade social e ambiental 

III. Comportamento ético 

IV. Transparência na comunicação 

V. Respeito à vida e à pluralidade. 

VI. Resiliência 

VII. Empatia 

VIII. Cuidado com as pessoas 

 

1.3.4 Negócio 

A transformação de vidas por meio da educação. 

 

1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

De acordo com seu Projeto Pedagógico Institucional – PPI e com a Missão e 

Visão já descritas anteriormente, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem por 

objetivos:  

I. Criar e manter serviços educacionais;  

II. Incentivar o diálogo interdisciplinar, a integração entre os diversos ramos do 

saber e a reflexão crítica sobre problemas humanos;  

III. Participar do processo de desenvolvimento regional, estadual e nacional, como 

instituição formadora de profissionais qualificados;  

IV. Cooperar com as instituições, entidades públicas e privadas, nacionais e/ou 

internacionais, na realização de pesquisas, na elaboração de projetos e na 

prestação de serviços, prestando-lhes assistência, segundo as suas 

possibilidades;  

V. Integrar-se ao processo produtivo regional, como prestadora de serviços, em 

seus campos de atuação;  

VI. Atuar na estrutura educacional como órgão de colaboração com os poderes 

instituídos na realização das finalidades da educação;  
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VII. Colaborar com os poderes públicos e entidades privadas no estudo e solução 

de problemas de interesse social, particularmente da região em que se localiza.  

 

 

1.4.1 Finalidades da Universidade Vale do Rio Doce -Univale 

Em conformidade com o artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394/96, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem por 

finalidades: 

I. Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, bem como colaborar com sua formação contínua;  

II. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

III. Criar e manter serviços educativos e assistenciais que beneficiem os 

estudantes;  

IV. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura, 

desenvolvendo, desse modo, o entendimento do homem e do meio em que 

vive;  

V. Fomentar o diálogo interdisciplinar, a integração entre os diversos ramos do 

saber, a reflexão crítica sobre problemas humanos, a investigação da verdade;  

VI. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, 

comunicando o saber por meio do ensino, de publicações e de outras formas 

de comunicação;  

VII. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração;  

VIII. Incitar o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais; prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com ela uma relação de reciprocidade;  

IX. Promover a extensão aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e dos benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição;  
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X. Cooperar com o desenvolvimento social, econômico, cultural da região;  

XI. Cooperar com entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou 

internacionais, para a realização de pesquisas, elaboração de projetos e 

prestação de serviços, assegurando-lhes, segundo as suas possibilidades, 

assistência técnica; 

XII. Proporcionar aos docentes e discentes oportunidades de participação em 

programas de desenvolvimento comunitário e regional, oferecendo meios para 

realização de atividades culturais, artísticas e desportivas, dentro de suas 

disponibilidades financeiras;  
 

 

1. 5 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Conforme disposto em seu Estatuto, a Fundação Percival Farquhar – FPF – 

entidade mantenedora da Univale, zela pela observância das finalidades propostas 

neste PPC e pela orientação da Universidade como uma totalidade. Também se 

responsabiliza pela aprovação da proposta orçamentária, pela prestação de contas e 

pela administração e aprovação da criação de instâncias administrativas, acadêmicas 

e de apoio da Universidade, dentre outras atividades.  

A estrutura organizacional da Univale, descrita em seu Regimento Geral e no 

seu Estatuto, é dinâmica, flexível e foi concebida como um meio para a Instituição 

cumprir sua missão e alcançar os objetivos e metas propostos. Esta estrutura sempre 

está sujeita a revisões, na dependência dos resultados alcançados pelas diferentes 

áreas institucionais. 

O Conselho Universitário – CONSUNI – nos termos do Regimento Geral, é o 

órgão superior de caráter normativo e deliberativo em todos os assuntos acadêmicos 

e administrativos da Univale. Em sua composição é constituído pela Reitoria, Pró 

Reitorias, assessorias, coordenações de cursos, representações docente e discente, 

representação do corpo técnico e administrativo, representação da comunidade e 

representação da entidade mantenedora. As decisões do CONSUNI cabem ao 

plenário, ouvidas as respectivas Câmaras Técnicas, conforme dispõe o Regimento 

Geral da Univale, em seu artigo 17.  

No âmbito executivo, Reitoria e Pró-Reitorias, juntamente com as 

Coordenações de Cursos são os Órgãos da Administração Superior. Os Cursos são 

as unidades constitutivas que concentram atividades de ensino, concernentes a uma 

área específica do saber. Os setores complementares destinam-se a desenvolver 
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atividades concernentes a áreas especializadas e visam estabelecer interação entre 

a Universidade e as comunidades interna e externa. Existem, ainda, setores 

constitutivos e complementares vinculados à Administração Superior ou Diretoria 

Executiva da FPF, aos quais compete o exercício de atribuições normativas e de 

controle.  

Figura 01 – Organograma da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
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1.5.1 - Núcleo da Saúde 

A organização dos cursos de graduação da Univale dá forma 04 Núcleos: 

• Núcleo da Saúde; 

• Núcleo das Ciências e Tecnologia; 

• Núcleo da Comunicação e Humanidades; 

• Núcleo das Licenciaturas. 

Esta organização tomou por base o reconhecimento da complexidade das 

áreas de conhecimentos a serem desenvolvidas, estudadas e pesquisadas sempre 

em busca de natureza teórica ou prática como, por exemplo: mudanças ambientais, 

garantia da saúde como um direito do ser humano, avanços tecnológicos, formação 

humana, e questões relacionadas com as diferenças culturais, desigualdades sociais, 

estabelecimento de políticas públicas etc.). 

O Núcleo da Saúde congrega os cursos de Educação Física; Enfermagem, 

Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Odontologia, Psicologia, Medicina, Estética e 

Cosmetologia, Biomedicina e Fonoaudiologia. 

 

1.6 - PERFIL GERAL DO EGRESSO DA UNIVALE 

A Univale propõe aos seus graduandos uma formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, qualificando-os para o exercício profissional em seu campo de 

atuação. Para tal, o egresso deve apresentar autonomia intelectual, capacidade de 

aprendizagem continuada; atuar positivamente nas transformações da sociedade, 

com capacidade para aprendizagem autônoma, dinâmica, inovadora e flexível. 

O egresso deverá desenvolver as seguintes habilidades e competências: 

I. Conduta pautada na ética e no envolvimento com as questões sociais e 

ambientais;  

II. Capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa;  

III. Atuação propositiva na busca de soluções para as questões apresentadas pela 

sociedade;  

IV. Capacidade de comunicação e expressão em língua nacional; 

V. Capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas;  

VI. Busca constante por aprimoramento científico e técnico;  
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VII. Domínio de técnicas essenciais à produção e à aplicação do conhecimento;  

VIII. Trabalho integrado e contributivo em equipes inter e transdisciplinares;  

IX. Atuação profissional com respeito ao meio ambiente; 

X. Capacidade para promover e respeitar os direitos humanos.  

 

1.7 PERCURSOS CURRICULARES 

Conforme encontra-se no PDI, a Univale, devidamente amparada na 

legislação nacional, desenvolve uma Política de Ensino de Graduação que busca 

ampliar os horizontes educacionais, sempre avaliando de forma sistemática a eficácia 

dos processos ensino-aprendizagem e as metodologias didático-pedagógicas 

utilizadas nos cursos, promovendo a interdisciplinaridade e a articulação das 

diferentes áreas do saber. 

Reconhecendo a importância das metodologias pedagógicas que situam os 

estudantes como sujeitos do seu aprendizado e da estruturação das suas 

competências e habilidades, e os docentes como facilitadores deste processo, a 

Univale estimula os Cursos de Graduação a adotarem estas metodologias sempre e, 

articulando o ensino com a iniciação científica e as dinâmicas de atendimento das 

demandas sociais, colocando em destaque a abordagem interdisciplinar do trinômio 

ensino-pesquisa-extensão, a flexibilidade curricular e a avaliação sistemática da 

eficácia do processo ensino-aprendizagem. 

Com essas ações, a Univale espera que seus egressos possuam as 

competências e habilidades necessárias para o sucesso das suas atuações no 

mercado de trabalho, inclusive nas áreas da pesquisa, inovação e empreendimento. 

Formar um egresso capaz de lidar com situações-problema de forma criativa, 

empreendedora, responsável e sobretudo ética é um dos objetivos da Univale.  

A adoção de uma proposta curricular integradora e adequadamente planejada 

para desenvolver as dinâmicas interdisciplinares está presente na estrutura modular 

do Curso de Medicina. A composição dos Eixos Temáticos e dos Módulos 

Interdisciplinares confere visibilidade à exploração articulada e interdisciplinar de 

grupos temáticos e conteúdos. Quanto à abordagem interdisciplinar é importante 

ressaltar que a inserção de atividades extensionistas na Matriz Curricular conferiu 

mais solidez a esta proposta conforme encontra-se descrito no ANEXO I deste PPC. 

Em síntese, podemos afirmar que as Atividades Extensionistas Curricularizadas 

poderão ser desenvolvidas sob a forma de: 
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• Cursos, Projetos e Programas de Extensão, com o propósito de promover o 

enriquecimento científico e cultural das comunidades interna e externa à 

Univale por meio do aproveitamento prático dos conteúdos teóricos assimilados 

pelos alunos; 

• Atividades Promotoras da Integração Ensino-Serviço: Que ocorrerão 

paralelamente aos cursos, projetos e programas de extensão curricularizados, 

trazendo consigo oportunidades para o estudante consolidar seu aprendizado, 

ampliar sua autonomia e estruturar as competências e habilidades próprias da 

sua futura profissão, enquanto presta serviços às comunidades. 

Além das atividades extensionistas curricularizadas, estudos independentes, 

estágios voluntários e monitorias podem ser desenvolvidos sob o a forma de 

Atividades Complementares que serão posteriormente detalhadas neste PPC. 

Cumpre esclarecer, neste momento, que as Atividades Complementares 

serão desenvolvidas sob supervisão docente e com a finalidade de servirem de pontos 

de apoio para os estudantes refletirem sobre seus saberes de uma forma integrada 

com o processo formativo. Assim, a estrutura curricular busca favorecer a participação 

ativa dos estudantes nas buscas por soluções para problemas inerentes às suas 

futuras áreas de atuação profissional. 

A flexibilidade dos componentes curriculares também caracteriza a proposta 

de desenvolvimento das Atividades Complementares por meio de: 

• Estudos Independentes: Atividades Práticas Supervisionadas (APS) que 

encontram-se detalhadas no ANEXO III deste PPC e que são estruturadas em 

torno do objetivo de ampliar a significância dos objetivos a serem alcançados 

pelos estudantes no transcorrer do processo formativo, As APS são realizadas 

sob orientação docente em diversos ambientes como, por exemplo, 

laboratórios, biblioteca, projetos de iniciação científica, atividades 

extensionistas curricularizadas, trabalhos individuais ou em grupo e práticas de 

ensino; 

• Atividades Acadêmico-Científicas e Culturais (AACC): Ações 

extracurriculares baseadas na realização de atividades científicas, culturais e 

desportivas com a finalidade de ampliar as vivências sociais e epistemológicas 

do estudante, sempre estabelecendo correlações entre suas futuras atividades 

profissionais e o universo do trinômio: extensão, pesquisa e ensino. 
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As Atividades Complementares adicionam, ao cenário formativo, diferentes 

oportunidades do estudante ampliar suas competências na área da pesquisa e da 

interação social. 

De uma forma mais abrangente, a Univale situa a Graduação como: Uma 

instância formativa voltada para o desenvolvimento da autonomia dos alunose por 

meio de propostas curriculares flexíveis, facilitadoras e capazes de estimular uma 

adequada formação científica e humanística dos seus egressos, permitindo-os atuar 

com ética, competência e criatividade; 

A política de ensino da Univale é fruto de uma participação compromissada 

de diferentes atores e situa o processo educacional como um conjunto de ações que, 

além do alcance dos objetivos intramuros, busca caracterizar a IES como um centro 

de difusão do conhecimento e promoção de melhorias nas realidades comunitárias. 

 

1.8 – RAZÕES MOTIVADORAS DAS ADEQUAÇÕES PROMOVIDAS NO PPC 

Em consonância com a Política de Ensino da Univale e adotando a proposta 

da flexibilidade curricular, a Gestão Universitária em conjunto com membros do corpo 

docente, do Núcleo Docente Estruturante e do Colegiado do Curso de Medicina 

promoveram a atualização deste PPC, tendo por objetivo uma correta adequação 

deste instrumento ao que se encontra proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação em Medicina publicadas em 2014, um vez que o PPC 

aprovado no Processo de Autorização de Oferta do Curso tomava por base as DCNs 

publicadas em 2001. Diante do consenso estabelecido entre os participantes dos 

trabalhos de reestruturação e adequação, ficou mantida a proposta do Currículo 

Modular pelas razões e argumentos expostos a seguir.  

 

1.9 – ARGUMENTOS QUE SUSTENTAM A ADOÇÃO DO CURRÍCULO MODULAR: 

A opção por uma proposta didático-pedagógica e por uma arquitetura 

curricular precisa emergir como um consenso resultante de complexas análises sobre 

inúmeros fatores. No caso do Currículo do Curso de Medicina da Univale, a opção 

pelo Currículo Modular não foi consequente a uma “decisão racional e isolada de 

gabinete”, mas de uma construção coletiva onde questões legais, políticas, 

acadêmicas, profissionais, nacionais e regionais foram exaustivamente discutidas.  
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Durante os trabalhos e discussões, várias propostas e sugestões foram 

colocadas em pauta, consideradas, avaliadas, discutidas e posteriormente 

confrontadas com o objetivo de se estruturar um currículo inteiramente alinhado com 

as DCNs 2014 e, também, capaz de promover um equilíbrio entre a excelência 

tecnocientífica das atividades ensino/aprendizagem e a relevância destas mesmas 

atividades diante das demandas sociais. 

As discussões sobre as possibilidades de mudanças na metodologia didático-

pedagógica terminaram confirmando que deveria mantido o estímulo ao auto-

aprendizado e à adoção da postura questionadora por parte dos alunos sempre que 

expostos a novas informações e conhecimentos. Contudo, é necessário esclarecer 

que os argumentos ora apresentados buscam apenas dar sustentação a escolha da 

estrutura curricular, uma vez que a metodologia adotada pelo curso será explorada 

em outro título deste PPC. 

A estrutura curricular do Curso de Medicina da Univale é composta por 

Módulos Interdisciplinares lotados em cada período ou semestre letivo e ao longo de 

todo o curso, neste sentido, é importante esclarecer que os Módulos nada mais são 

que blocos de conteúdos organizados sob a forma de Grupos Temáticos que podem 

ser explorados de forma integrada de estarem relacionados com o alcance de 

objetivos comuns, dentre os quais se destaca a apreensão da integralidade do ser 

humano pelos alunos. Quanto ao adjetivo Interdisciplinar que acompanha o termo 

Módulo, cumpre ressaltar que esta qualificação se deve ao fato dos Módulos serem 

compostos por conteúdos pertencentes a duas ou mais áreas de conhecimento. É a 

composição baseada em Módulos Interdisciplinares que confere a denominação de 

Currículo Modular à estrutura adotada pelo Curso. 

Os fundamentos e diferentes aspectos técnicos e didático-pedagógicos 

concernentes ao Currículo Modular serão abordados a seguir com o propósito de 

acrescentar mais informações sobre os caminhos a serem trilhados pelo processo 

ensino-aprendizagem em direção ao alcance o objetivo de formar egressos dentro do 

perfil adotado pelo curso. 

 

1.9.1 – Fundamentos que Sustentam a Opção pelo Currículo Modular 

No transcorrer do Século XX, a evolução da Medicina acompanhou passo-a-

passo o vertiginoso progresso das atividades científicas, sendo cabível se afirmar que 

ao longo deste século, o acúmulo de conhecimentos e a incorporação de tecnologias 
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pela Medicina suplantou tudo aquilo até então acumulado ao longo da história da 

humanidade.  

Outro importante acontecimento registrado no Século XX relaciona-se com as 

mudanças ocorridas no significado do conceito saúde. Inicialmente, a Saúde deixou 

de ser entendida como uma contraposição à doença ou como uma ausência de 

doenças e passou a ser conceituada como um estado de bem-estar físico, mental e 

social, conforme definição elaborada pela Organização Mundial de Saúde. 

Posteriormente, no transcorrer das suas últimas três décadas do Século XX, a Saúde 

também passou a ser mundialmente reconhecida como um direito fundamental do 

homem.  

Resumidamente, pode-se dizer que os avanços da Medicina contribuíram 

expressivamente para a redução das taxas de morbidade e mortalidade, para a 

eliminação de inúmeras doenças infectocontagiosas e para o aumento da expectativa 

de vida dos seres humanos em condições muito melhores que as existentes antes do 

Século XX.  De uma maneira geral, este progresso foi impulsionado pelos 

conhecimentos advindos do elevado número de pesquisas científicas e pela 

incorporação de novas tecnologias nas áreas do diagnóstico e da terapêu tica. 

Contudo, se inexistem dúvidas quanto ao fato desses fatores serem responsáveis pelo 

avanço da Medicina, pelo aumento da complexidade das suas práticas e, 

consequentemente, pela sua bem-sucedida subdivisão em Especialidades e Áreas de 

Atuação Médicas, também inexistem dúvidas quanto ao fato desses mesmos fatores 

terem colocado sobre os “ombros” das Escolas Médicas o enorme desafio de manter 

em elevado nível a qualidade da formação de Médicos Generalistas. Conciliar o amplo 

o volume de conhecimentos existentes, com as habilidades e competências a serem 

adquiridas pelos estudantes ao longo do processo formativo passou a ser uma tarefa 

quase impossível. 

A Medicina é simultaneamente uma profissão científica e humanitária. Cabe 

aos seus agentes, os médicos, as incumbências privativas do diagnóstico das 

enfermidades e do tratamento de enfermos. Neste sentido, é importante destacar a 

complexidade que envolve os questionamentos sobre a primazia de se tratar a 

enfermidade ou o enfermo. É no desempenho desta segunda atividade e nas 

interações que precedem ao diagnóstico que se destaca a importância da relação 

humanitária e ética entre o enfermo e quem o ajuda. Mas, além disto, e preciso situar 

no contexto do trabalho médico, o fato da realidade nunca se apresentar de forma 

fragmentada, ou seja, o fato das doenças não poderem ser vistas como entidades 
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isoladas que se apropriam dos corpos, mas sim pessoas que adoecem e que precisam 

ser cuidadas por profissionais médicos portadores de uma adequada formação 

humanística e científica além de eficientes habilidades e competências 

clínicocirúrgicas.  

O fato do cotidiano do trabalho médico ser essencialmente constituído pela 

interação com pessoas enfermas e em escala muito menor por ações de promoção 

da saúde, conduziu os trabalhos de adequação deste PPC a buscar respostas para 

três perguntas: 

• Como formar médicos capazes de desenvolver ações eficientes, eficazes e 

humanitárias em um cenário de práticas médicas tão complexo como o atual? 

• Diante do volume de conhecimentos a serem detidos por um médico 

generalista que estratégias devem ser utilizadas para os alunos 

compreenderem a importância do auto-aprendizado e do trabalho em equipe 

multiprofissional como meios para lidar com os avanços tecnocientíficos da 

Medicina?  

• Como formar médicos capazes de reconhecerem a importância da promoção 

da saúde e da prevenção das doenças nestes tempos, onde o custo da 

medicina curativa está extremamente elevado? 

A busca por respostas a estas perguntas e muitas outras que a elas se 

somam, transformou-se em motivo de grandes debates nas Escolas Médicas eem 

fonte de extrema preocupação para os Ministérios da Educação e da Saúde. Esta 

preocupação terminou por provocar, na segunda metade da década de 1990, uma 

série de reuniões de trabalho conduzidas pelos Ministérios e com a participação de 

representações das Escolas Médicas, da Associação Brasileira de Ensino Médico e 

do Conselho Federal de Medicina, juntamente com representações dos estudantes, 

dos médicos residentes e de profissionais ligados à Área da Saúde. Destas reuniões 

emergiram as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Medicina (DCNs) 

que foram publicadas em 2001. Posteriormente, as orientações contidas nessas 

Diretrizes foram revistas e republicadas em 2014. Atualmente, as DCNs 2014 

compõem a principal referência para o planejamento, gestão e desenvolvimento dos 

Cursos de Medicina. 
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As DCNs traçam a exata dimensão da complexidade da formação médica e 

orientam o trabalho dos gestores e docentes dos Cursos de Medicina quanto as 

habilidades, competências e objetivos a serem alcançados pelos alunos, além de 

delinear caminhos a serem trilhados para que seja alcançada a meta da formação 

egressos com o perfil desejado pelas demandas sociais, ou seja: “Médicos 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 a determinação social do processo de saúde e doença”. (DCNs 2014). 

As orientações contidas nas DCNs 2014 forneceram argumentos necessários 

para que, no transcorrer dos trabalhos de adequação deste PPC, fosse mantida a 

proposta do Currículo Modular pelo Curso de Medicina da Univale.  

Neste sentido e com o objetivo de facilitar uma compreensão crítica por parte 

do corpo docente, uma breve análise das prescrições contidas no Perfil do Egresso 

será descrita, sendo importante ressaltar que, a mesma, busca apenas chamar 

atenção para a complexidade contida no texto, sem qualquer intenção de situar-se 

como uma “análise de discurso”.   

Do texto referente ao perfil do egresso foram extraídos e analisados treze 

conceitos que encontram-se dispostos de forma pragmática no quadro a seguir. 

1 
FORMAÇÃO GERAL: Significa - Médico capacitado para o atendimento das 

demandas próprias da Atenção Primária em Saúde. 

2 

POSTURA CRÍTICA: Significa -Competência para, no mínimo, avaliar o 

custo/benefício da incorporação de novas tecnologias, avaliar novos conhecimentos, 

as relações de trabalho e o respeito aos direitos dos pacientes e dos profissionais de 

saúde. 

3 

FORMAÇÃO HUMANITÁRIA: Significa - Conhecimento adequado e suficiente sobre 

as doutrinas que fundamentam de maneira precípua os interesses, potencialidades e 

faculdades do ser humano, sublinhando sua capacidade para a criação e 

transformação das realidades natural e social, seu livre-arbítrio diante de poderes 

transcendentes ou diante dos condicionamentos naturais e históricos. 

4 

POSTURA REFLEXIVA: Em síntese, significa -Adoção da postura de pesquisador, 

ou seja, de um médico que pensa e avalia as questões relacionadas com suas 

atividades profissionais e com o objetivo de aprimorá-las, visando a melhoria das 

suas práticas e a de seus colegas de profissão. 
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5 

POSTURA ÉTICA: Na relação médico-paciente - O princípio de não prejudicar o 

paciente, promovendo a equidade, respeitando sua autonomia, o sigilo, o respeito à 

vida. A adoção do respeito no relacionamento com os profissionais médicos e com a 

sociedade. A importância da ética na estruturação do aspecto funcional da 

sociedade, no estabelecimento de normas para a convivência pacífica entre as 

pessoas e no respeito aos interesses dos indivíduos. 

6 

PROMOÇÃO DA SAÚDE: Significa - Conhecer e atuar sobre os determinantes 

socioambientais e econômicos, sobre as condições cotidianas de vida, direcionando 

as ações ao coletivo e à defesa dos direitos sociais. Trata-se, portanto, de um 

processo de fomento ao compromisso político e de impulsão às mudanças sociais. 

Ações educativas em saúde: Abrangendo a biologia humana, o meio ambiente, o 

estilo de vida e suas relações comas principais causas de morbimortalidade 

7 

PREVENÇÃO DAS DOENÇAS: Uma prevenção que ultrapassa a questão das 

doenças infectocontagiosas e avança sobre questões relacionadas com medidas 

saudáveis voltadas para melhorias na qualidade de vida.  Uma vida saudável como o 

principal aspecto para o alcance de uma longevidade caracterizada pelo menor 

número de complicações limitantes da autonomia da pessoa. 

8 

RECUPERAÇÃO DA SAÚDE: Melhoria do estado de saúde da pessoa que esteve 

doente, sofreu um acidente, se submeteu a uma intervenção cirúrgica, etc. Neste 

sentido fica implícito que a recuperação da saúde é um ato que sempre conta com a 

participação do enfermo e do médico de uma forma isolada ou como membro de uma 

equipe multiprofissional.  

9 
REABILTAÇÃO DO ENFERMO: Restituição das capacidades de uma pessoa, com a 

finalidade de facilitar a retomada uma vida autônoma ou dependente, no menor grau 

possível, dos outros. 

10 

RESPONSABILIDADE SOCIAL: Não se limitando às questões ambientais e de 

sustentabilidade, a abordagem avança sobre a crescente complexidade do exercício 

da Medicina num mundo onde se torna cada vez maior a intervenção de terceiros 

nas relações médico/enfermo como, por exemplo, o Estado, os sistemas de 

previdência social, as companhias de seguros, os sistemas privados ou semiprivados 

de saúde que progressivamente adquirem o direito de fiscalizar os atos médicos, 

utilizando critérios baseados em fatores econômicos e sociais. Estas intervenções 

vêm adquirindo uma relevância cada vez maior na resolução dos problemas de 

saúde e de doença. 

11 

DIGNIDADE HUMANA: Uma definição ampla e abstrata que garante uma série de 

direitos e deveres fundamentais e obrigatórios, assegurando que a pessoa esteja 

protegida daquilo que pode ser considerado desumano ou degradante. De forma 

geral e simplificada, a dignidade do ser humano é tudo aquilo que deve ser protegido 

para que qualquer pessoa tenha as condições mínimas de viver de maneira plena e 

satisfatória. 

12 

SAÚDE INTEGRAL DO SER HUMANO: Uma das diretrizes básicas do SUS. O texto 

constitucional não utiliza a expressão integralidade, mas cita o atendimento integral 

com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Para a medicina, a integralidade relaciona-se com uma atitude médica 

caracterizada pela recusa em reduzir o paciente ao aparelho ou sistema biológico 

que supostamente produz sofrimento e, portanto, reduzir o paciente a sua queixa. 
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13 

DETERMINAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO DE SAÚDE E DOENÇA:  A doença não 

seria mais que uma construção que guarda relação com o sofrimento e com o mal, 

mas não lhe corresponde integralmente. Quadros clínicos semelhantes, ou seja, com 

os mesmos parâmetros biológicos, prognóstico e implicações para o tratamento, 

podem afetar pessoas diferentes de forma distinta, resultando em diferentes 

manifestações de sintomas e desconforto, com comprometimento diferenciado de 

suas habilidades de atuar em sociedade.  
 

Dessas treze prescrições contidas no Perfil do Egresso, apenas cinco 

abordam de forma indireta a necessidade do egresso ser detentor de conhecimentos 

científicos, de competências e habilidades para o diagnóstico e a terapêutica, as 

demais tratam de aspectos procedimentais e atitudinais a serem adotados pelos 

futuros médicos. Como as DCNs situam o Perfil do Egresso como uma expressão das 

demandas sociais, torna-se factível perguntar: Existe um clamor popular por médicos 

mais humanitários? Sendo a Medicina uma profissão simultaneamente científica e 

humanitária, teriam as Escolas de Medicina no transcorrer do século XX situado em 

segundo plano os aspectos humanitários das práticas médicas? Não cabe a este PPC 

um aprofundamento na busca de respostas a estas perguntas, mas cabe aos 

docentes do curso refletirem sobre as mesmas.  

O modelo de educação médica predominante no Século XX formava 

profissionais técnicos competentes, mas pouco comprometidos com as políticas 

públicas de saúde e com os valores da vida em sociedade1. Não restam dúvidas 

quanto à constatação de que as atitudes que compõem a prática médica são 

adquiridas nos cursos de graduação e, diante disto, surge a necessidade de se 

desenvolver entre os futuros profissionais atitudes coerentes com os valores éticos, 

reforçando o compromisso com a transformação social2. 

A maioria da população é capaz de definir, com ênfase, o que é um médico: 

“Um profissional habilitado para tratar e curar doentes”. Entretanto, o mesmo não 

ocorre com as definições a respeito do que é a Medicina e o Trabalho Médico. Apesar 

da abordagem destas questões parecer apenas uma preocupação semântica de 

pouca importância, na verdade não o é. A perfeita compreensão de conceitos forma a 

base da estruturação de pensamentos mais complexos, o que explica a discrepância 

 
1PAIM, J. T. et al. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. Lancet.p.1778-1797,  

2011. 

2SOUSA-MUÑOZ, R. L. Currículo médico e o novo projeto político pedagógico. Espaço doCurrículo. 

v.3, n.2, p. 601-608, mar. 2011. 
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entre a compreensão do que é a Medicina – o Trabalho Médico – e a compreensão 

daquilo que faz parte dela, ou seja, as atividades relacionadas com os atos de 

diagnosticar e tratar as doenças. Tratar e curar doenças é fundamental, mas a 

Medicina não se resume a estes atos, é muito mais que a resolução de problemas 

biológicos. 

Em recente estudo publicado3, sob o título “Perfil e percepção dos recém 

graduados em Medicina”, o Prof. Dr. Mário Scheffer do Departamento de Medicina 

Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP)delineou um perfil sociodemográfico dos concluintes dos cursos de Medicina 

e revelou a opinião dos egressos sobre aspectos da formação e da profissão médica. 

Neste estudo foram entrevistados4.601 recém-formados que se registraram em um 

dos vinte e sete Conselhos Regionais de Medicina do Brasil (CRMs). 

Como resultados obtidos neste estudo coordenado pelo Prof. Dr. Mario 

Scheffer reforçam algumas decisões tomadas na adequação deste PPC e voltadas 

para a superação dos desafios inerentes a uma formação médica dentro do perfil 

delineado pelas DCNs e integralmente adotado pelo Curso. Foi, então, realizada uma 

seleção de resultados que tomou por base suas correlações diretas com o cenário 

nacional da formação médica. Mais que isso, se verificou que os resultados 

selecionados permitiriam uma visualização de lacunas nos processos ensino-

aprendizagem como, por exemplo, alunos saírem dos cursos de graduação com 

conhecimentos parciais do significado do trabalho médico, ou seja da base sobre a 

qual seassenta as condutas profissionais, tanto em seus aspectos científicos quanto 

éticos e humanísticos. Por esta razão, cinco tabelas contendo resultados obtidos no 

estudo são apresentadas a seguir e, na sequência, uma breve análise busca situar a 

influências desses resultados na definição da proposta didático-pedagógica adotada 

neste PPC. 

 Nesta primeira tabela são apresentados os resultados referente à pergunta: 

O curso permitiu aprender o que é o trabalho do médico? Observa-se que 64,3% 

dos alunos afirmam que sim e 35,2% concordam em parte. Chama atenção o fato de 

um considerável percentual de egressos afirmar que os cursos não lhes possibilitaram 

aprender com clareza o significado do trabalho médico. 

 
3SCHEFFER, M. et al. Demografia Médica no Brasil 2018. São Paulo, SP: FMUSP, CFM, CREMESP, 

2018. 286 p. ISBN: 978-85-87077-55-4. 
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O curso permitiu aprender o que é o 

trabalho do médico? 

ESCOLAS 
PÚBLICAS 

ESCOLAS 
PRIVADAS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
Concordo totalmente 890 53 1.382 68,3 2.272 64,3 

Concordo em parte 799 46,6 668 31,2 1.467 35,2 

Discordo totalmente 7 0,4 12 0,5 19 0,5 

Total 1.696 100 2.062 100 3.758 100 

 

Os resultados das próximas quatro tabelas traçam aquilo que pode ser visto 

como o esboço de um “modo de ser médico” que não se enquadra no perfil do egresso 

proposto nas DCNs e que as demandas sociais estão pedindo. O que mostram essas 

tabelas? 

O curso permitiu compreender o que 

são doenças? 

ESCOLAS 

PÚBLICAS 

ESCOLAS 

PRIVADAS 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
Concordo totalmente 1.310 78,7 1.700 83,4 3.010 82,2 

Concordo em parte 374 21,1 345 16,6 719 17,7 

Discordo totalmente 3 0,2 1 0 4 0,1 

Total 1.687 100 2.046 100 3.733 100 

 

O curso permitiu compreender os 
processos de adoecimento das 

pessoas? 

ESCOLAS 
PÚBLICAS 

ESCOLAS 
PRIVADAS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
Concordo totalmente 1.193 72,2 1.595 78,5 2.788 76,9 

Concordo em parte 475 26,9 438 21,1 913 22,6 

Discordo totalmente 15 0,9 9 0,4 24 0,5 

Total 1.683 100 2.042 100 3.725 100 

 

 

O curso valorizou o diagnóstico por 

meio de tecnologias? 

ESCOLAS 
PÚBLICAS 

ESCOLAS 
PRIVADAS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
Concordo totalmente 328 20,1 400 19,6 728 19,7 

Concordo em parte 1.080 63,2 1.286 62,6 2.366 62,7 

Discordo totalmente 276 16,7 345 17,9 621 17,6 

Total 1.684 100 2.031 100 3.715 100 
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O curso valorizou o diagnóstico por 

meio de conversas com o paciente? 

ESCOLAS 
PÚBLICAS 

ESCOLAS 
PRIVADAS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Concordo totalmente 1.143 69,1 1.565 77,4 2.708 75,2 

Concordo em parte 534 30,2 481 22,3 1.015 24,4 

Discordo totalmente 10 0,7 5 0,3 15 0,4 

Total 1.687 100 2.051 100 3.738 100 

 

Quanto às perguntas: O curso permitiu compreender o que são doenças? 

O curso permitiu compreender os processos de adoecimento das pessoas? 

Observa-se que apenas 0,5 e 0,1% dos alunos afirmam que não. Verifica-se, portanto, 

uma absoluta coerência nas respostas a essas três perguntas. 

Quanto às respostas às duas últimas perguntas: 82,4% dos alunos concordam 

total ou parcialmente que o curso valorizou o diagnóstico por meio de 

tecnologias, enquanto 99,6% dos alunos afirmam ou concordam parcialmente que o 

curso valorizou o diagnóstico por meio de conversas com o paciente. Apesar 

das perguntas não serem excludentes entre si, verifica-se que a unanimidade quase 

absoluta das afirmações quanto à valorização do diagnóstico por meio de conversas 

com os pacientes apresenta uma discrepância de 17 pontos percentuais com a 

afirmação a respeito da valorização do diagnóstico por meio de tecnologias. Esta 

discrepância abre espaço para a possibilidade desta quase unanimidade nas 

respostas ter contado com a influência do “ouvir falar” sobre a importância das 

conversas com os pacientes. Respostas que podem estar apenas no campo do 

“politicamente correto” e não no campo das convicções fundamentadas em princípios 

que sustentam a prática de uma Medicina simultaneamente científica e humanitária. 

É preciso se considerar que a maioria absoluta dos alunos ingressantes nos 

Cursos de Medicina possui poucos conhecimentos a respeito do que é a Medicina e 

que muita atenção precisa ser concedida a este fato para que eles não saiam do curso 

sem compreender a complexidade do trabalho médico e, consequentemente, do que 

é “Ser Médico”. Habitualmente um grande número de alunos, senão a maioria, 

ingressam imaginando que, desde o início do curso, eles irão lidar com diagnóstico e 

tratamento de doenças e quando se deparam com o estudo das ciências biomédicas, 

sobrevêm decepções que se expressam por meio dos mais variados graus de 

desinteresse e por um estudo voltado quase exclusivamente para um bom 

desempenho nas provas e não para a aquisição dos conhecimentos necessários à 

uma prática médica cientificamente bem estruturada. Por esta razão, a compreensão 
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do que é o trabalho médico precisa ser trabalhada desde o início do curso, colocando 

em discussão os conhecimentos que os alunos trazem consigo.  

Os aspectos científicos e humanitários da formação médica são vastos, 

precisam ser valorizados e criteriosamente explorados desde o início do curso, 

principalmente quando a meta é a atuação na Atenção Primária em Saúde, uma 

instância que se caracteriza pela baixa densidade tecnológica na área do diagnóstico 

e grande complexidade na área da terapêutica. A Atenção Primária exige dos médicos 

amplos conhecimentos científicos, diferentes habilidades e múltiplas competências 

clínicas. Diante disto, surge a pergunta: Como formar egressos dentro do perfil 

desejado, em um período de seis anos em um curso cuja carga horária mín ima exigida 

é de 7.500 horas? 

Reconhecendo a grandeza da tarefa a que se propõe e não sendo possível 

ampliar a duração do curso para sete ou oito anos, a Univale optou por uma carga 

horária 9.180 horas, sendo esta a primeira estratégia adotada para fazer frente ao 

desafio de formar egressos dentro do perfil estabelecido pelas DCNs. A segunda 

estratégia relaciona-se com a opção pelo Currículo Modular, uma proposta 

desenvolvida por universidades brasileiras e capaz de melhor acolher alunos oriundos 

de um Ensino Médio que apresenta um longo histórico de resultados abaixo da média 

nas avaliações de caráter internacional.  Além disso, o Currículo Modular evita o 

desperdício de tempo decorrente de repetições desnecessárias de conteúdos e cria 

um ambiente que estimula os alunos voltarem a atenção para os enfermos e não 

somente para as doenças. 

Diante do exposto, torna-se fundamental descrever como se dá a estruturação 

do Currículo Modular. 

 

1.9.2 – Os Módulos Interdisciplinares 

Na alínea IV do artigo 29, as DCNs orientam sobre a importância dos Cursos 

de Graduação em Medicina promoverem “a integração e a interdisciplinaridade em 

coerência com o eixo de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões 

biológicas, psicológicas, étnico-raciais, socioeconômicas, culturais, ambientais e 

educacionais”. A coerência desta determinação diante do perfil do egresso é 

inquestionável e o Currículo Modular configura-se como um instrumento que facilita o 

trabalho relacionado com o alcance deste objetivo. Mas, de que forma os Módulos 

podem contribuir com a promoção da integração e da interdisciplinaridade? 
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Em primeiro lugar o planejamento curricular coloca em discussão os objetivos 

a serem alcançados, as metas a serem atingidas e as competências e habilidades a 

serem adquiridas pelos alunos ao longo do curso. Em seguida, ou simultaneamente, 

são selecionados conjuntos de conteúdos que possuem relações com tudo aquilo que 

deve ser alcançado ou adquirido pelos alunos. Na sequência, verifica-se a pertinência 

e a atualidade desses conteúdos. 

Terminada a seleção, verifica-se a possibilidade da existência de objetivos 

específicos comuns a dois ou mais conjuntos de conteúdos. Ocorrendo esta 

possibilidade, verifica-se as vantagens da agregação dos conteúdos dando forma a 

um Grupo Temático. Quando existe semelhança entre os objetivos gerais de dois ou 

mais Grupos Temáticos, pode ocorrer a agregação desses Grupos dando forma a um 

bloco ou Módulo Interdisciplinar. 

A agregação de Grupos Temáticos ou de conteúdos em Módulos busca 

viabilizar uma abordagem mais significativa e contextualizada dos conhecimentos 

científicos e das competências e habilidades a serem adquiridas pelos alunos, 

chamando atenção para a importância da percepção integral do ser humano e de um 

relacionamento médico centrado no enfermo e não nas doenças.  

No Currículo Tradicional, os conteúdos são explorados como componentes de 

disciplinas estanques e isoladas que, em geral, abordam a complexidade humana 

fragmentando-a por meio do estudo de órgãos e sistemas. Esta fragmentação pouco 

contribui para o desenvolvimento de uma visão integral do ser humano e permite que 

uma conclusão equivocada ganhe relevância, qual seja, que a formação de um 

médico generalista no transcorrer dos seis anos do curso é algo impossível. Diante 

disto, os alunos, algumas vezes estimulados pelo corpo docente, buscam o caminho 

da especialização precoce, uma decisão que tem graves e imediatas consequências, 

dentre as quais merece destaque o fato dos alunos passarem a situar os Cursos de 

Medicina como pré-requisitos para os Programas de Residência Médica. Prova cabal 

desta constatação é fornecida pelos Cursinhos Intensivos Preparatórios para as 

provas de Residência Médica que são frequentados pelos alunos na segunda metade 

do curso.  

A simples existência desses cursinhos já expõe a terrível realidade dos 

Cursos de Medicina, pois se estes não são capazes de preparar seus alunos para 

uma prova de Residência, o que dizer da capacidade de formar médicos generalistas? 

Estes fatos já são de conhecimento de grande parte da sociedade e quando recém-

formados ingressam na Atenção Básica, o imaginário popular reforça a concepção de 
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que esta instância de saúde é conduzida por médicos que não conseguiram ser 

aprovados nos Programas de Residência Médica, sendo, portanto, profissionais de 

segunda linha. Um problema que precisa ser revertido, urgentemente. 

O Currículo Modular pode contribuir com a efetivação de grandes mudanças 

no processo formativo, uma vez que a composição dos Módulos por grupos temáticos 

ou por conteúdos dá forma a uma rede conceitual e possibilita o desenvolvimento de 

diversificadas experiências de aprendizagem que concedem destaque as relações de 

complementaridade e interdependência dos temas de estudo, buscando facilitar a 

percepção dessas relações pelos estudantes e favorecendo a aprendizagem.  

Ainda no contexto do Currículo Modular merecem destaque o 

desenvolvimento das atividades complementares; a participação dos alunos em 

projetos de extensão e de pesquisa; a realização de estágios e de estudos 

independentes; a organização de momentos de aprendizagem tais como o Seminário 

Integrador; a avaliação permanente e o aproveitamento dos conhecimentos advindos 

da experiência profissional com o objetivo de tornar o processo de formação mais 

dinâmico, flexível e motivador da participação dos estudantes no processo ensino-

aprendizagem. 

Atendendo ao disposto nas Resoluções CNE/CES 02/2007; 03/2007 e 

04/2009, a compatibilidade da carga horária é garantida pela distribuição das horas 

nas atividades de ensino-aprendizagem, tanto no contexto dos módulos quanto no 

contexto dos demais componentes curriculares. Uma distribuição que sempre leva em 

consideração a representatividade de cada atividade na concretização das 

competências profissionais a serem adquiridas pelos estudantes no decorrer de cada 

semestre letivo.  

A relação teoria/prática exigiu muitas reflexões durante o processo de 

adequação deste PPC devido a necessidade de se evitar segmentação do curso em 

dois polos: o teórico e o prático. Evitar esta segmentação mostrou-se como uma ação 

fundamental para não se caracterizar o processo ensino-aprendizagem como uma 

proposta constituída por momentos de análise e prescrição como algo desvinculado 

dos momentos de execução, quando o que se pretende é o oposto, ou seja, que esses 

dois momentos ocorram de forma articulada e simultânea. 

A perspectiva dos trabalhos de adequação deste PPC é a superação do 

ensino segmentado, seja no âmbito dos comportamentos de docentes habituados com 

o ensino disciplinar, seja no contexto da dicotomia entre teoria e prática. Quanto a 

esta dicotomia o PPC orienta que as práticas sejam conduzidas como momentos onde 
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se trabalha, em diferentes cenários de formação, com reflexões sobre a futura 

atividade profissional. 

 

1.10 CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 

1.10.1 Indicadores demográficos, sociais e educacionais. 

Governador Valadares (GV) localiza-se na mesorregião do Vale do Rio Doce, 

abrangendo uma área física de 2.355,4 km2. Sua localização, do ponto de vista 

geoeconômico, é considerada estratégica devido a sua equidistância das cidades de: 

Belo Horizonte (311 km), Vitória (420 km), Rio de Janeiro (580 km), São Paulo (891 

km) e Brasília (1.045 km). 

Possui uma população de 263.689 habitantes, sendo 253.300 na zona urbana 

e 10.389 na zona rural (Censo Demográfico/2010). É considerada a nona maior cidade 

do estado e o maior município dessa mesorregião, agrega 102 municípios e sete 

microrregiões, totalizando uma população de 1.620.993 habitantes. Tem conexão com 

várias regiões do país, tendo em vista que se localiza em um entroncamento 

rodoferroviário, entrecortado por três rodovias federais – BR116, BR381 e BR259 – e 

pela Estrada de Ferro Vitória-Minas. (Figura 01) 

Figura 2 – Mapa de localização do Município de Governador Valadares 

 

 

Com uma população predominantemente urbana (96%), segundo os dados do 

último censo, o município de Governador Valadares apresentou uma taxa anual de 

crescimento populacional de 0,65% entre os censos de 2000 e 2010 (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Taxa geométrica anual de crescimento populacional (TCP) de Governador Valadares entre 
1970 e 2010 

Ano População TCP 

2010 263.689 0,65 

2000 247.131 0,78 

1991 230.524 1,48 

1980 196.117 1,93 

1970 162.020 *** 

Fonte: IBGE, Censos Demográf icos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

Situado em uma planície cercada por serras e cortada pelo sinuoso rio Doce, 

o município progressivamente desenvolveu o setor de prestação de serviços.  

O produto interno bruto (PIB) do município ultrapassou, no ano de 2010, a 

cifra de R$ 3,0 bilhões de reais, apresentando um PIB per capita de R$11.407,00, 

enquanto o PIB per capita da microrregião de Governador Valadares foi de 

R$9.511,00. O valor adicionado ao PIB pelo setor de serviços representou 78,3% do 

PIB do município e 59,6% do PIB da microrregião, o que reforça a posição de 

Governador Valadares como cidade polo (Tabela 2). 
 

Tabela 2 de atividade econômica, população, PIB a preços corrente e PIB per capta – 2010.– 

Municípios da Microrregião de Governador Valadares: valor adicionado por setores  

Município 

Valor adicionado a preços correntes (em 

mil reais) PIBpc População 

PIB 

per 

capta Agropecuária Indústria Serviços 

Governador Valadares 48.413,68 603.578,14 2.355.979,36 3.007.971,18 263.689 11.407 

Alpercata 6.316,06 6.976,44 29.507,47 42.799,97 7.172 5.968 

Campanário 7.158,59 2.584,62 18.649,71 28.392,92 3.564 7.967 

Capitão Andrade 6.989,66 2.550,81 19.563,50 29.103,96 4.925 5.909 

Coroaci 15.659,37 7.575,65 38.258,80 61.493,82 10.270 5.988 

Divino das Laranjeiras 8.678,03 3.145,21 19.991,74 31.814,98 4.937 6.444 

Engenheiro Caldas 9.533,86 7.159,99 44.397,67 61.091,52 10.280 5.943 

Fernandes Tourinho 5.379,28 1.972,10 14.027,36 21.378,74 3.030 7.056 

Frei Inocêncio 13.377,86 5.921,15 36.547,15 55.846,16 8.920 6.261 

Galiléia 11.097,97 3.945,91 30.971,50 46.015,37 6.951 6.620 

Itambacuri 25.049,52 19.100,79 98.910,12 143.060,43 22.809 6.272 

Itanhomi 11.363,63 9.203,78 50.418,24 70.985,66 11.856 5.987 

Jampruca 8.636,10 2.379,46 17.300,66 28.316,22 5.067 5.588 

Marilac 6.932,18 2.689,83 17.191,92 26.813,92 4.219 6.356 

Mathias Lobato 3.526,81 2.154,72 14.748,74 20.430,27 3.370 6.062 

Nacip Raydan 3.166,24 1.891,25 13.038,36 18.095,85 3.154 5.737 

Nova Módica 9.461,21 2.346,39 16.658,58 28.466,18 3.790 7.511 

Pescador 9.837,58 2.590,52 17.610,01 30.038,11 4.128 7.277 

São Geraldo da Piedade 6.696,50 2.168,36 16.832,66 25.697,52 4.389 5.855 

São Geraldo do Baixio 6.334,53 2.686,67 15.235,10 24.256,30 3.486 6.958 

São José da Safira 3.186,44 2.402,94 15.220,24 20.809,62 4.075 5.107 

São José do Divino 8.268,24 2.256,37 16.181,65 26.706,26 3.834 6.966 

Sobrália 6.965,56 3.792,88 23.915,00 34.673,44 5.830 5.947 

Tumiritinga 8.126,61 5.585,08 23.301,02 37.012,70 6.293 5.882 

Virgolândia 6.708,01 3.251,12 22.277,12 32.236,26 5.658 5.697 

Total 256.863,52 709.910,16 2.986.733,68 3.953.507,36 415.696 9.511 

Fontes: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geograf ia e Estatística (IBGE), Coordenação de Contas 
Nacionais (Conac) - Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) . 

Elaboração: Fundação João Pinheiro(FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Disponível em:  http://www.ibge.gov.br/        Acesso em: 20 out. 2015 
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O município tem apresentado uma considerável melhora nos seus indicadores 

sociais nas duas últimas décadas. Seu IDH em 1991 era de 0,508, situando 

Governador Valadares no grupo de municípios com baixo nível de desenvolvimento 

humano. No entanto, em 2000 alcançou um valor de 0,635 e atingiu, em 2010, um 

índice de 0,727. Fundamenta-se, economicamente na área de comércio, indústria, 

serviços, agronegócios e com ascensão no segmento da construção civil. A 

predisposição econômica orienta a oferta de cursos da Univale e o resultado dos 

cursos superiores tanto da Univale quanto de outras instituições propiciou melhoria 

nos índices de desenvolvimento social. 

Acrescente-se que o município é sede da Comarca, possuindo diversos órgãos 

do Poder Judiciário como Fórum da Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do 

Trabalho, Juizados Especiais, Ministério Público, Procuradorias estadual e federal e 

Defensoria Pública.  

A região constituída pelo município de Governador Valadares e os municípios 

do seu entorno têm se destacado, em âmbito nacional e internacional, como uma 

região privilegiada para o estudo da migração internacional. Para um 

dimensionamento dessa importância, basta recorrer aos dados do Censo 

Demográfico Brasileiro de 2010 que apontam Governador Valadares como ocupando 

a sétima posição entre os dez municípios brasileiros com maior número de pessoas 

residindo no exterior. Se considerarmos a taxa de emigração internacional (por mil 

habitantes), o que nos dá o peso relativo do fenômeno, todos os dez municípios com 

maior taxa se encontram dentro de um raio de aproximadamente 100 quilômetros de 

Governador Valadares. O destaque da região em relação a esse tema tem levado a 

Univale a receber pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, vindos 

de outras Instituições de Ensino Superior - IES brasileiras e do exterior – 

principalmente Estados Unidos e Portugal – interessados em estudar este complexo 

objeto de pesquisa. A Univale, por meio do Mestrado Interdisciplinar em Gestão 

Integrada do Território tem desenvolvido estudos relativos a esse fenômeno, com 

destaque no cenário nacional e internacional e têm sido, também responsável pelo 

estabelecimento de importantes parcerias, como as realizadas com pesquisadores da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC-MG), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 

Universidade de Lisboa (Portugal), Universidade de Boston (EUA), Universidade 

Ca’Foscari de Veneza (Itália).  
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No plano educacional, conforme dados divulgados pelo sítio eletrônico do 

Ministério da Educação, orientadores da elaboração dos Planos Municipais de 

Educação4, vigência 2015- 2024, o município apresenta um índice percentual de 

97,2% de crianças e adolescentes matriculados no Ensino Fundamental, o que 

significa, praticamente, a universalização dessa etapa da Educação Básica. 

Entretanto, enfrenta como desafios a universalização do atendimento à Educação 

Infantil e ao Ensino Médio, e a conclusão do mesmo por parte dos estudantes. 

Acompanhando os índices nacionais o município enfrenta o desafio de manutenção 

dos estudantes no Ensino Médio. A taxa líquida de matrículas nesse nível de ensino 

é de 47,9%, ou seja 83,5% dos estudantes se matriculam no Ensino Médio, mas cerca 

da metade desses, não o conclui.  

O avanço com relação ao Ensino Fundamental, e os desafios com a Educação 

Infantil e o Ensino Médio são compartilhados pelos demais municípios da região do 

Vale do Rio Doce, conforme se pode conferir no sítio eletrônico supracitado. Há ainda, 

conforme os mesmos dados, o desafio de garantia da qualidade da educação básica, 

auferida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

Quanto ao Ensino Superior, as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), 

para o decênio 2014-2024 (BRASIL, 2014) indicam a importância da inserção da 

Univale em Governador Valadares e região. A meta nacional coloca como desafio a 

elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) 

a 24 (vinte e quatro) anos (meta 12, do PNE).  

Alia-se a essa meta, a meta 14 do PNE que indica o desafio educacional para 

o País, Estados e Municípios: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. (BRASIL, 2014). 

Os indicadores educacionais apresentados e outros que podem ser conferidos 

no sítio eletrônico já citado, evidenciam a importância da Univale para contribuição no 

ensino, pesquisa e extensão com vistas à melhoria da realidade educacional no 

contexto municipal, regional e nacional. 

A Univale, localizada na Região do Vale do Rio Doce (VRD), abrange uma 

população estimada em mais de 1,4 milhões de habitantes. Governador Valadares é 

o polo geo-educacional da região. O adensamento demográfico e econômico do 

 
4Conferir: pne.mec.gov.br.  Acesso em: 15 out. 2015. 
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Valedo Rio Doce se efetivou entre 1930 e 1970, quando se intensificou e consolidou 

a ocupação das terras cobertas pela floresta tropical (Mata Atlântica), no Leste de 

Minas Gerais. O VRD ocupou um papel importante no processo de industrialização do 

Brasil, com uma economia baseada na exploração dos recursos naturais: exportação 

de minério de ferro, siderurgia, beneficiamento e exportação de mica, produção de 

carvão vegetal, indústria da madeira, agroindústria açucareira e aproveitamento dos 

solos férteis para produção agrícola para os mercados industriais e criação extensiva 

de gado bovino para os grandes frigoríficos do Rio de Janeiro. 

A característica do crescimento econômico regional foi sua dependência dos 

recursos naturais. Em 1970, quando esses recursos estavam praticamente esgotados, 

teve início o processo de fuga de capitais e esvaziamento demográfico (intensa 

migração para outras regiões do Brasil, para grandes cidades e para o exterior). As 

potencialidades oferecidas pela natureza se converteram nos graves problemas 

ambientais, tais como desaparecimento da floresta (reduzida a 2,5% da cobertura 

original); esgotamento dos solos, com desaparecimento de grande parte das culturas 

agrícolas e aumento da quantidade de solos expostos; redução dramática da fauna; 

comprometimento dos cursos d’água, com grande parte da rede hídrica se tornando 

intermitente e grave situação da qualidade da água do Rio Doce; redução drástica da 

sustentabilidade, forçando o abandono das terras. 

A economia regional apresentou reduzida produtividade da pecuária e 

desapareceu a atividade agrícola de importância. Na economia urbana o quadro foi 

de escassez de capitais, com o excedente de mão-de-obra obrigado a migrar para 

outras regiões do país. O baixo nível técnico/tecnológico e a reduzida capacidade de 

empreendimento dificultaram as alternativas de desenvolvimento. No contexto 

marcado pela crise socioambiental, a Univale é fator fundamental para a manutenção 

da posição polarizadora de Governador Valadares. Pelo compromisso comunitário 

com a região e pela importância no contexto da Ciência e Tecnologia - C&T de Minas 

Gerais, a Univale é instrumento importante para a reconversão econômica da região 

do Rio Doce e construção de uma nova história, fundamentada no princípio da 

sustentabilidade socioambiental do desenvolvimento e na gestão integrada do 

território. 
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1.10.2 Indicadores de Saúde 

Quanto às condições de saneamento e serviços correlatos do município que 

interferem nas condições de saúde da população5 – coleta de lixo; abastecimento de 

água e esgotamento sanitário – de acordo com dados do Censo Demográfico de 2010 

na área urbana e rural correspondiam a: na área rural, a coleta de lixo atendia à 96,8% 

dos domicílios, o acesso à rede de abastecimento de água contemplava 87,3% dos 

domicílios particulares permanentes e 8,2% das residências dispunham de 

esgotamento sanitário adequado; no caso da área urbana, o acesso à rede de 

abastecimento de água era de (98, 9%), a coleta de lixo (98,2%) e o escoamento de 

banheiro ou sanitário adequado atendia à 95,8%.  

Governador Valadares é polo macro e microrregional dentro do Plano Diretor 

de Regionalização, delineado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), ou seja, mais 

51 municípios referenciam atenção secundária a Governador Valadares. O sistema 

de saúde local possui 151 estabelecimentos de saúde, sendo 78 deles privados e 73 

municipais entre hospitais, pronto-socorro, Estratégia Saúde da Família (ESF) e 

serviços odontológicos. 

Em relação à atenção secundária, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

atende à população em 41 especialidades, nos Centros de Referência, totalizando 10 

centros. Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde Ladislau Salles – 

CRASE; Centro de Referência em Saúde Mental – CERSAM; Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS-AD; Centro Viva Vida - CVV; Policlínica Central; 

Centro de Apoio ao Deficiente Físico Doutor Octavio Soar - CADEF; Centro de 

Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais - CREDEN-PES; Centro 

de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, Centro de Referência em 

Oftalmologia Social – CROS e Centro de Convivência. 

Entre as causas de internação hospitalar no município de Governador 

Valadares, a primeira causa está relacionada com as doenças infectocontagiosas, 

tratamento de pneumonias ou influenza. Em segundo lugar estão as doenças 

cardíacas e em terceiro o acidente vascular cerebral, seguida das complicações por 

diabetes, ou seja, embora esteja em curso no país a transição epidemiológica, a 

cidade ainda precisa planejar e destinar recursos para as doenças infectocontagiosas 

(Governador Valadares, 2014). O Município de Governador Valadares apresenta as 

 
5Informações disponíveis em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?f ile=entrada 

&relatorio=249 . Acesso em: 30 nov. 2015  
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principais doenças endêmicas, tais como AIDS, acidentes por animais peçonhentos, 

coqueluche, dengue, esquistossomose, tuberculose e hanseníase (GOVERNADOR 

VALADARES, 2014). 

Houve um aumento da mortalidade de pessoas residentes na cidade, entre o 

período de 2005 e 2012, sendo a população total de residentes de 266.190 

(DATASUS, 2012), havendo um índice de 1.643 a 1.816 pessoas. Portanto, houve um 

crescimento da mortalidade da população de Governador Valadares. Entre os 

principais motivos de óbitos, as doenças do aparelho circulatório foram a primeira 

causa de morte entre 2005 a 2012. As neoplasias constituíram o segundo grupo de 

causas de morte dessa população, seguidas por causas externas, doenças do 

aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, doenças endócrinas 

metabólicas e doenças infecciosas parasitárias (GOVERNADOR VALADARES, 

2014). 

Quanto à infância, ainda segundo dados do Censo de 2010, a taxa de 

mortalidade infantil foi de 11,06% crianças por 1.000 nascimentos, ao passo que no 

Estado o número de óbitos infantis foi de 3.354 crianças e a taxa de mortalidade infantil 

foi de 12,97% crianças a cada mil nascimentos. Além da infância, a vulnerabilidade 

juvenil merece atenção. De acordo com o Censo Demográfico 2010, o total da 

população de 15 a 29 anos era de 69.682 indivíduos, sendo que 134 faleceram em 

função de eventos e/ou causas externas, destacando-se as agressões, confirmadas 

por estudos relativos à vulnerabilidade juvenil, que tem levado o município ocupar a 

incômoda terceira posição, no Estado de Minas Gerais (WAISELFISZ, 2014).     
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2 O 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 (DOU 17/05/2016). 

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 de atividades obrigatórias. 

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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2.1 HISTÓRICO 

No dia 17 de maio de 2016, na Seção 1 do Diário Oficial da União (Nº 93) foi 

publicada a Autorização de Oferta do Curso de Medicina da Univale que se encontra-

registrado no e-MEC sob o nº 200909036.  

Como a elaboração do Projeto Pedagógico avaliado na época da autorização 

do curso foi efetuada quando se encontrava em vigor Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Medicina publicadas em 2001, tornou-se imprescindível a 

adequação do PPC às DCNs publicadas em 2014. Na inclusão da Curricularização da 

Extensão Universitária foram levadas em consideração a Resolução CNE/CES nº 7, 

de 18 de dezembro de 2018, as normatizações que a antecederam e o PDI da Univale. 

A Univale sempre atuou como parceira do Sistema Único de Saúde 

Locorregional e, por esta razão, projetos relacionados com a área de atenção à saúde 

apresentados pelo gestor local do SUS frequentemente recebem apoio da Instituição. 

Em decorrência desta parceria, projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos 

pela Univale geralmente resultam no atendimento de demandas comunitárias ou em 

ações voltadas para a introdução de melhorias nas condições socioculturais e de 

saúde da população.  

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da Área de Saúde adotam como 

premissa a formação de profissionais com habilidades e competências necessárias 

para uma atuação eficiente e a partir do reconhecimento das múltiplas dimensões da 

saúde (subjetivas, familiares, socioculturais e biológicas), sem desconsiderar a basilar 

importância da dimensão científica e aquilo que esta dimensão pode oferecer. 

O desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina concedeu a 

devida relevância a Lei Orgânica do SUS (Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990) e 

as demandas locorregionais na estruturação dos seus princípios, metas e objetivos. 

Este posicionamento manteve-se alinhado como objetivo da Univale de formar 

médicos habilitados para o trabalho em programas multiprofissionais instituídos pelo 

Ministério da Saúde, ou seja, formar profissionais médicos capazes de promover e 

recuperar a saúde e prevenir doenças nos planos individual e coletivo, sempre 

atuando com eficiência e eficácia. Diante deste objetivo, o Projeto Pedagógico do 

Curso de Medicina destinou uma adequada carga horária para o desenvolvimento de 

atividades práticas, teóricas, extensionistas e de iniciação científica relacionadas com 

a área de Saúde Coletiva e com as interações junto às comunidades. 
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Contudo, deve-se ressaltar que o planejamento do curso não se limitou às 

características da macrorregião onde encontra-se situado município de Governador 

Valadares, mas buscou abranger as demandas prevalentes no cenário nacional. 

 

2. 2 OBJETIVOS DO CURSO 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

Formar profissionais médicos detentores das competências, habilidades, 

atitudes e conhecimentos necessários para um eficiente desempenho nas áreas de 

atenção à saúde e de gestão e educação em saúde, nas tomadas de decisões, na 

comunicação, no exercício da liderança e na educação permanente, mantendo 

conformidade com o 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. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

Considerando a necessária articulação entre as competências, habilidades e 

atitudes a serem desenvolvidas durante o período formativo, o planejamento didático- 

pedagógico definiu os seguintes objetivos específicos a serem alcançados pelos 

estudantes no transcorrer do Curso de Medicina: 

I. Considerar sempre, nas práticas de atenção à saúde, 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 e singularizam cada pessoa ou 

cada grupo social; 

II. Reconhecer o acesso universal aos serviços de saúde como um direito de 

todos sem privilégios nem preconceitos de qualquer espécie; 

III. Tratar as desigualdades individuais e coletivas com equidade6 e atender as 

necessidades pessoais específicas, segundo as prioridades definidas pela 

 
6Equidade: Substantivo feminino de origem latina (aequitas) que signif ica igualdade, simetria, retidão, 

imparcialidade, conformidade. Este conceito também revela o uso da imparcialidade para reconhecer 

o direito de cada indivíduo, usando a equivalência para se tornarem iguais. A equidade adapta a reg ra 
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vulnerabilidade e pelo risco à saúde e à vida, observado o que determina o 

Sistema Único de Saúde (SUS); 

IV. Adotar princípios humanísticos na atenção integral aos usuários dos serviços 

de saúde por meio de práticas médicas contínuas e integradas ao sistema de 

referência e contrarreferência; 

V. Colaborar com a promoção de dinâmicas terapêuticas compartilhadas, 

estimulando o autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias, grupos e 

comunidades; 

VI. Conduzir as práticas de atenção à saúde, tomando por base as melhores 

evidências científicas e desenvolvendo a escuta ativa e singular ao lidar com 

cada pessoa, família, grupos e comunidades; 

VII. Realizar processos e procedimentos com segurança, tomando por referência 

as mais eficazes propostas de prática médica para 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.  

VIII. Desenvolver uma prática médica caracterizada pelo respeito ao ser humano, 

ao ambiente, à sociedade e pelo uso racional das tecnologias, contribuindo 

para a incorporação de novos cuidados, hábitos e práticas de saúde;  

IX. Caracterizar a pratica médica pela valorização dos princípios Éticos e Bioéticos, 

reconhecendo que a responsabilidade da atenção à saúde não se restringe a 

um ato técnico;  

X. Desenvolver processos de comunicação eficientes e por meio de linguagem 

verbal e não verbal, com usuários, familiares, comunidades e membros das 

equipes profissionais, reconhecendo a importância da empatia, da 

sensibilidade e da solidariedade, sempre preservando a confidencialidade, 

exercendo a compreensão, estimulando a autonomia e reforçando a segurança 

da pessoa sob seu cuidado;  

XI. Promover a saúde de forma articulada com as demais políticas e tecnologias 

desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribuindo para construção de 

ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde;  

 
para um determinado caso específ ico, com a f inalidade de deixa-la mais 

justa.https://www.signif icados.com.br/equidade/. 
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XII. Reconhecer a importância da equidade no cuidado adequado e eficiente das 

pessoas com deficiência, compreendendo os diferentes modos de adoecer 

decorrentes das suas especificidades.  

XIII. Compreender os princípios, diretrizes e políticas do sistema de saúde, 

participando de ações de gerenciamento e administração. 

XIV. Conduzir a atenção à saúde utilizando conhecimentos e habilidades 

necessárias ao uso racional das tecnologias envolvidas no diagnóstico e na 

terapêutica, de modo a ampliar a eficiência dos sistemas integrados de saúde 

no desenvolvimento de planos terapêuticos individuais e coletivos; 

XV. Decidir com base em análises críticas estruturadas em evidências científicas 

atualizadas, de modo a racionalizar e otimizar a aplicação de conhecimentos, 

metodologias, procedimentos, instalações, equipamentos, insumos e 

medicamentos, contribuindo para a introdução de melhorias no acesso e na 

qualidade integral à saúde da população;  

XVI. Utilizar, sempre que possível, as novas tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), para interação a distância e acesso as bases remotas de 

dados;  

XVII. Exercer a liderança de forma horizontal nas relações interpessoais, 

reconhecendo que este exercício envolve compromisso, comprometimento, 

responsabilidade, empatia7 e habilidade para tomar decisões, comunicar-se e 

desempenhar as ações de forma efetiva e eficaz.  

XVIII. Trabalhar em equipe, de modo a desenvolver parcerias, estimulando e 

ampliando a aproximação de instituições, serviços e outros setores envolvidos 

na atenção integral e na promoção da saúde;  

XIX. Participar da permanente estruturação 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  

XX. Estimular a participação social na articulação do processo ensino-

aprendizagem com as redes de atenção à saúde, colaborando para promover 

 

7Empatia signif ica a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse 

na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, 
procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. A empatia leva as 

pessoas a se ajudarem mutuamente. https://www.signif icados.com.br/empatia/ 
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a integração das 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. 

XXI. Desenvolver o auto-aprendizado, como parte do processo de ensino-

aprendizagem, identificando conhecimentos prévios, desenvolvendo a 

curiosidade e formulando questões para a busca de respostas cientificamente 

consolidadas, construindo a identidade profissional e avaliando, criticamente, 

as informações obtidas, preservando a privacidade das fontes;  

XXII. 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;  

XXIII. Aprender interprofissionalmente, com base em reflexões sobre a própria prática 

e pela troca de saberes com profissionais da área da saúde e de outras áreas 

do conhecimento, para a orientação da identificação e discussão dos 

problemas, estimulando o aprimoramento da colaboração e da qualidade da 

atenção à saúde;  

XXIV. 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; 

XXV. Adotar posturas proativas no processo formativo, envolvendo-se com o ensino, 

a pesquisa e a extensão, observando o dinamismo das mudanças sociais e 

científicas que afetam a prática médica e a formação dos profissionais de 

saúde, a partir dos processos de autoavaliação e de avaliação externa dos 

agentes e da instituição;  

XXVI. Participar de programas de Mobilidade Acadêmica e Formação de Redes 

Estudantis, identificando novos desafios, estabelecendo corresponsabilidade 

com o cuidado e com a vida das pessoas, famílias, grupos e comunidades, 

especialmente nas situações de emergência em saúde pública, nos âmbitos 

nacional e internacional; 

XXVII. Dominar uma língua estrangeira para manter-se atualizado com os avanços da 

Medicina conquistados no país e fora dele, bem como para interagir com outras 

equipes de profissionais da saúde em outras partes do mundo; 

XXVIII. Estabelecer relações profissionais éticas no contato com as pessoas sob seus 

cuidados;  
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XXIX. Identificar situações de emergência desde o início do contato, atuando de modo 

a preservar a saúde e a integridade física e mental das pessoas;  

XXX. Conduzir o atendimento às necessidades de saúde, articulando conhecimentos 

clínicos com evidências científicas para o entendimento da doença na 

perspectiva da singularidade de cada pessoa;  

XXXI. Utilizar linguagem compreensível no processo terapêutico, estimulando o relato 

espontâneo do paciente, tendo em conta os aspectos psicológicos, culturais e 

contextuais, o ambiente em que vive e suas relações sociais e familiares, 

assegurando a privacidade e o conforto;  

XXXII. Estabelecer vínculos, valorizando as preocupações, expectativas, crenças e 

valores relacionados aos problemas relatados pelo paciente e/ou responsáveis, 

estimulando que ele analise sua própria situação de saúde para gerar 

autonomia no cuidado;  

XXXIII. Identificar a razão das queixas das pessoas, evitando julgamentos precipitados, 

considerando o contexto de vida e os elementos biológicos, psicológicos, 

socioeconômicos e as práticas culturais de cura em saúde;  

XXXIV. Organizar a anamnese, utilizando raciocínio clínico-epidemiológico, técnica 

semiológica e o conhecimento das evidências científicas;  

XXXV. Investigar os sinais e sintomas, as repercussões da situação, os hábitos, 

fatores de risco, as condições econômicas, sociais e de saúde, condições 

correlatas e antecedentes pessoais e familiares; 

XXXVI. Registrar os dados relevantes da anamnese no prontuário de forma clara e 

legível;  

XXXVII. Esclarecer o paciente a respeito dos procedimentos, manobras e técnicas do 

exame físico e dos exames diagnósticos, obtendo consentimento informado da 

pessoa sob seus cuidados ou do responsável;  

XXXVIII. Ressalvar a segurança, a privacidade e o conforto da pessoa sob seus 

cuidados;  

XXXIX. Adotar uma postura ética, respeitosa e desenvolver com destreza técnica a 

inspeção, apalpação, ausculta e a 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; 

XL. Esclarecer, 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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XLI. Estabelecer hipóteses diagnósticas mais prováveis, relacionando os dados da 

história e exames clínicos;  

XLII. Estabelecer prognósticos dos problemas da pessoa sob seus cuidados, 

considerando os contextos pessoal, familiar, do trabalho, epidemiológico, 

ambiental e outros pertinentes;  

XLIII. Informar e esclarecer o paciente a respeito das hipóteses estabelecidas, de 

forma ética e humanizada, considerando suas dúvidas e questionamentos;  

XLIV. Mediar conflitos e conciliar possíveis visões divergentes entre profissionais de 

saúde a respeito da pessoa sob seus cuidados;  

XLV. Compartilhar o processo terapêutico e negociar as possibilidades de inclusão 

de práticas populares de saúde, que podem ter sido testadas ou que não 

causem dano.  

XLVI. Propor e explicar ao paciente ou responsável, sobre a investigação diagnóstica 

para ampliar, confirmar ou afastar hipóteses diagnósticas, incluindo as 

indicações de realização de aconselhamento genético.  

XLVII. Solicitar exames complementares com base nas melhores evidências 

científicas, conforme as necessidades da pessoa sob seus cuidados, avaliando 

a possibilidade de acesso aos testes necessários;  

XLVIII. Avaliar as condições de segurança da pessoa sob seus cuidados, 

considerando a eficiência, eficácia e efetividade dos exames;  

XLIX. Interpretar os resultados dos exames realizados, considerando as hipóteses 

diagnósticas, a condição clínica e o contexto da pessoa sob seus cuidados; 

L. Registrar e atualizar no prontuário a investigação diagnóstica, de forma clara e 

objetiva. 

LI. Estabelecer planos terapêuticos, a partir de raciocínio clínico-epidemiológico 

em contextos específicos, contemplando as dimensões de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação;  

LII. Discutir o plano, suas implicações e o prognóstico, segundo as melhores 

evidências científicas, práticas culturais de cuidado e cura da pessoa sob seus 

cuidados e as necessidades individuais e coletivas;  

LIII. Correlacionar as necessidades referidas pela pessoa sob seus cuidados ou 

responsável com as necessidades percebidas pelos profissionais de saúde, 

estimulando o paciente a refletir sobre seus problemas e adotar o autocuidado;  

LIV. Estabelecer pactos sobre as ações de cuidado, promovendo a participação de 

outros profissionais, sempre que necessário;  
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LV. Desenvolver ações pactuadas e disponibilizar as prescrições e orientações 

escritas de forma legível, estabelecendo o acompanhamento ou 

encaminhamento da pessoa sob seus cuidados com justificativa;  

LVI. Informar as doenças de notificação compulsória aos setores responsáveis;  

LVII. Considerar a relação custo/efetividade das intervenções realizadas, 

explicando-as ao paciente e seus familiares, tendo em vista as escolhas 

possíveis;  

LVIII. Atuar de forma autônoma e competente nas situações de emergência mais 

prevalentes de ameaça à vida; 

LIX. Defender a vida e os direitos das pessoas.  

LX. Acompanhar e avaliar a efetividade das intervenções realizadas, considerando 

a avaliação do paciente ou do seu responsável em relação aos resultados 

obtidos, analisando dificuldades e valorizando conquistas;  

LXI. Favorecer o envolvimento da equipe de saúde na análise das estratégias de 

cuidado e resultados obtidos;  

LXII. Reavaliar o diagnóstico e o plano terapêutico, sempre que necessário;  

LXIII. Orientar os encaminhamentos ou a alta, verificando a compreensão da pessoa 

sob seus cuidados ou responsável;  

LXIV. Registrar o acompanhamento e a avaliação do plano terapêutico no prontuário, 

buscando torná-lo um instrumento orientador do cuidado integral do paciente; 

LXV. Participar da discussão e construção de projetos de intervenção em grupos 

sociais, orientando-se para melhoria dos indicadores de saúde; 

LXVI. Estimular a 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;  

LXVII. Identificar oportunidades e 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;  

LXVIII. Utilizar 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;  
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LXIX. 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 

crenças; 

LXX. Participar da implantação e desenvolvimento das ações, favorecendo a tomada 

de decisões, baseando-se em evidências científicas, na eficiência, na eficácia 

e na efetividade do trabalho em saúde. 

 

2.3. PERFIL DO EGRESSO 

O egresso do Curso de Medicina da Univale terá 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. 

 

2.4 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Medicina e com os objetivos a serem alcançados no decorrer do processo formativo, 

a proposta curricular busca proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de 

competências nas seguintes áreas:  

I - Área de Atenção à Saúde;  

II - Área de Gestão em Saúde; e  

III - Área de Educação em Saúde.  

Entretanto, deve-se ressaltar que no transcorrer do processo formativo o 

termo competência será entendido como: A capacidade do estudante mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes, considerando os recursos que lhes são 

disponíveis em um determinado momento ou situação, sendo capaz de demonstrar a 

eficiência do seu desempenho sob a forma de atitudes e ações caracterizadas pela 

eficácia dos seus resultados. Neste sentido, a utilização adequada das oportunidades 
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que surgem no cenário da prática profissional também compõe a significância do 

termo competência. 

 

2.4.1 Competências na Área de Atenção à Saúde 

 

Esta área de competência estrutura-se em duas subáreas:  

• Atenção às Necessidades Individuais de Saúde; 

• Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva.  

Algumas ações-chave caracterizam as competências na Atenção às 

Necessidades Individuais de Saúde, dentre as quais se destacam: A identificação 

dessas necessidades; o desenvolvimento de planos terapêuticos; a avaliação de 

planos terapêuticos. No transcorrer do processo formativo, estas competências 

começam a ganhar mais relevância no terceiro período do curso e por meio do Módulo 

Interdisciplinar ANIS 1 que explora conteúdos de Semiologia Médica, concedendo a 

devida ênfase à relação médico-paciente. 

Na Identificação de Necessidades Individuais de Saúde são desejados os 

seguintes desempenhos: 

• Realização da História Clínica; 

• Realização do Exame Físico: 

• Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas:  

• Promoção de Investigação Diagnóstica. 

No Desenvolvimento e Avaliação de Planos Terapêuticos são esperados os 

seguintes desempenhos:  

• Elaboração e Desenvolvimento de Planos Terapêuticos; 

• Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos. 

Na subárea da Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva três ações-chave 

se destacam: A investigação de problemas de saúde coletiva; desenvolvimento de 

projetos de intervenção coletiva e avaliação desses mesmos projetos. A estrutura 
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curricular definida neste PPC proporciona as necessárias oportunidades para o aluno 

se relacionar com as Necessidades de Saúde Coletiva desde o primeiro período do 

curso 

Na Investigação dos Problemas de Saúde Coletiva estão implícitas as 

análises das Necessidades de Saúde de Grupos de Pessoas e das Condições de Vida 

e Saúde das Comunidades, com a utilização de dados demográficos, epidemiológicos, 

sanitários e ambientais, sem desconsiderar as dimensões relativas aos riscos, à 

vulnerabilidade, à característica e a prevalência das condições de saúde. 

 

 

2.4.2 Competências na Área de Gestão em Saúde 

As competências desta área estruturam-se sob a forma de três ações-chave: 

Organização do Trabalho em Saúde; Acompanhamento do Trabalho em Saúdee 

avaliação deste mesmo trabalho. 

No desenvolvimento da Organização do Trabalho em Saúde são exigidos os 

seguintes desempenhos: 

• Identificação do Processo de Trabalho; 

• Elaboração e Desenvolvimento de Planos de Intervenção. 

No desenvolvimento das ação-chaves relacionadas com o acompanhamento 

e a avaliação do trabalho em saúde são esperados os seguintes desempenhos. 

• Gerenciamento do Cuidado em Saúde; 

• Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde. 

 

 

2.4.3 Competências na Área de Educação em Saúde 

As competências desta área estruturam-se sob a forma de quatro ações-

chave: 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. 

Na subárea da Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e 

Coletiva são esperados os seguintes desempenhos 
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• Estímulo à curiosidade e ao desenvolvimento da capacidade de aprender 

com todos os envolvidos no processo e em todos os momentos do 

trabalho em saúde; 

• Identificação das necessidades de aprendizagem próprias das pessoas 

sob seus cuidados e dos seus responsáveis, cuidadores, 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.  

Na Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento são exigidos 

os seguintes desempenhos:  

• Postura aberta à transformação do conhecimento e da própria prática;  

• 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;  

• Orientação e compartilhamento de conhecimentos com as pessoas sob 

seus cuidados, seus 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; 

• 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 

 

Na Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de 

Novos Conhecimentos são exigidos os seguintes desempenhos:  

• Utilização dos desafios do trabalho para estimular e aplicar o raciocínio 

científico, formulando perguntas e hipóteses e buscando dados e 

informações;  

• 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;  
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• 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; 

• Estímulo 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. 

 

2.5 FUNDAMENTOS LEGAIS DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMIC0- ADMINISTRATIVA 

DO CURSO 

Em sua organização acadêmico-administrativa, o Curso de Medicina da Univale 

adota o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme 

disposto no artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988. Com a adoção deste 

princípio, o Curso busca atingir seus objetivos e honrar seus compromissos mantendo 

conformidade com as normatizações e orientações prescritas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Medicina (2014) e pela legislação pertinente 

ao Ensino Superior (regulamentação, acessibilidade e diversidade8), como pode ser 

observado nas diferentes seções deste documento.  

 

2.6 PERCURSO CURRICULAR 

A Política de Ensino de Graduação da Univale, devidamente embasada na 

Legislação Nacional e definida em seu PDI, busca promover um ensino de qualidade 

reconhecendo a importância dos avanços da ciência e dos processos de ensino-

aprendizagem, sempre mantendo uma estreita proximidade com a proposta da 

interdisciplinaridade e da articulação entre as diferentes áreas do saber.  

Neste contexto, além da estruturação dos Módulos Interdisciplinares com seus 

Grupos Temáticos, o planejamento do processo formativo do Curso de Medicina da 

Univale concedeu a devida atenção às propostas de difusão, apreensão e 

estruturação do conhecimento, situando os projetos de iniciação científica, as 

atividades complementares e a curricularização das atividades extensionistas como 

estímulos para intervenções nas questões regionais e como instrumentos capazes de 

 
8Conforme legislação citada ao longo deste texto e presente na referência bibliográf ica.  
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conferir mais significância aos conteúdos curriculares. As questões relacionadas com 

as atividades complementares e com a iniciação científica serão devidamente 

explanadas em espaço próprio e mais adiante neste PPC. Porém, a curricularização 

das atividades extensionistas, devido a sua complexidade, começam a ser explanadas 

neste espaço para, em seguida, serem inseridas na Matriz Curricular e detalhadas no 

ANEXO 01 deste PPC. 

 

2.6.1 Curricularização da Extensão Universitária 

No Primeiro Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras, ocorrido em novembro de 1987, um novo conceito 

sobre as atividades de extensão foi definido: 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e 

científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável 

e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito 

assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na 

sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis9 de um 

conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e 

discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, 

será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a 

troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como 

consequências a produção do conhecimento resultante do 

confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização 

do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

 
9No sentido que lhe atribui o marxismo, práxis diz respeito a “atividade livre, universal, criativa 

e autocriativa, por meio da qual o homem cria e transforma seu mundo humano e histórico a si mesmo”. 

Já o conceito de prática se refere a uma dimensão da práxis: a atividade de caráter utilitário -pragmático, 

vinculadas às necessidades imediatas. 

Compreendida então como atividade social transformadora, “toda práxis ” é atividade, mas 

nem toda atividade é práxis”. Nesse sentido, a práxis não é apenas atividade social transformadora, no 

sentido da transformação da natureza, da criação de objetos, de instrumentos e de tecnologias. A práxis 

é uma atividade que transforma o próprio homem, na mesma medida em que este atua sobre a natureza 

transformando-a. Vazquez (1977, p. 185). 
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comunidade na atuação da Universidade. Além de 

instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/ prática, a 

Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão 

integrada do social. (FORPROEX, 1987). 

Levando em consideração as definições pactuadas no FORPROEX, a 

Constituição de 1988 preceituou a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” (BRASIL, 1988, art. 207) e estabeleceu que “as atividades universitárias de 

pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público” (BRASIL, 

1988, art. 213, §2ª). Seguindo os ditames constitucionais, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 promulgada em 1996 instituiu a Extensão 

Universitária como uma das finalidades da Universidade (BRASIL, 1996, art. 43). 

No início da década de 2000, já havia sido totalmente superada a antiga 

concepção que definia a Extensão Universitária como um conjunto de processos 

disseminatórios de conhecimentos acadêmicos por meio de cursos, conferências ou 

seminários, prestações de serviços assistenciais, assessorias, consultorias ou de 

difusão de conhecimento e cultura por meio de eventos diversos. A Extensão 

Universitária transformou-se em um dos principais instrumentos de relacionamento da 

Universidade com a sociedade e, também, de revitalização da própria Universidade 

por meio da disseminação do conhecimento acadêmico e da troca de saberes com as 

comunidades. Efetivamente a Extensão Universitária se transformou em uma via de 

mão dupla ou, como se definiu posteriormente, em uma forma de “interação dialógica” 

que traz múltiplas possibilidades de transformação da sociedade e da própria 

Universidade. 

No contexto atual, a Extensão Universitária passou a desenvolver atividades 

que muito se assemelham àquelas desenvolvidas pelo empreendedorismo. De uma 

forma geral, a Extensão se estrutura como uma proposta de introdução de melhorias 

sociais sem colocar em segundo plano a promoção de mudanças nas Universidades. 

Desta forma, a Extensão Universitária toma para si o propósito de trabalhar pela 

superação de grandes desafios, enxergando oportunidades no emaranhado das 

políticas públicas, usando a criatividade para ultrapassar obstáculos e mostrando 

persistência na luta contra a inércia que permeia o ambiente acadêmico. Neste 

sentido, pode-se afirmar que Extensão é empreendedorismo.  

Até o ano de 2015 não existiam levantamentos sobre o percentual de 

atividades extensionistas que recebiam créditos curriculares em cursos superiores no 

Brasil. Existiam apenas registros sobre atividades de extensão validadas como 
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Atividades Complementares. A associação entre o ensino e a pesquisa sempre foi 

bem aceita pela comunidade acadêmica e, até os dias atuais, inexistem dúvidas sobre 

a impacto positivo desta associação na qualidade da formação discente. Todavia, o 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão tem sua efetividade 

questionada por grande parte da gestão acadêmica e do corpo docente. Diante disso, 

a proposta da Curricularização da Extensão Universitária nos cursos de graduação 

surge como um enfrentamento dessa desconfiança e se coloca como um elemento 

formativo que reafirma a importância do estudante assumir o papel de protagonista 

em sua formação, “deixando de ser um mero receptor de conhecimentos 

primariamente validados pelo professor”.10 

Os principais marcos legais que orientam o desenvolvimento das atividades 

extensionistas nas Instituições de Ensino Superior no Brasil são: a Constituição 

Brasileira de 1988, a LDB de 1996, a Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 que 

aprovou o Plano Nacional de Educação publicado em 2014 com vigência de dez anos, 

o Plano Nacional de Extensão Universitária (PNE) de 2001, Política Nacional de 

Extensão de 2012. Desta forma, a base legal é suficiente para que o conceito 

Extensão seja adequadamente compreendido, juntamente com os princípios e 

diretrizes que orientam seu desenvolvimento.  

A Curricularização da Extensão Universitária é abordada no PNE (Estratégia 

12.7) por meio da seguinte proposição: As Instituições de Ensino Superior devem 

“Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos 

para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua 

ação, prioritariamente, para as áreas de grande pertinência social”. Portanto, além de 

compor a base legal que sustenta a Curricularização da Extensão, o PNE define uma 

estratégia a ser obrigatoriamente cumprida pelas Universidades 

Além da Legislação Nacional, os marcos legais internos da Univale instituídos 

em documentos produzidos pela própria Instituição conferem legalidade à prática da 

extensão. Dentre estes documentos podem ser citados: O Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI-UNIVALE) o Regimento Geral da Univale, o Regimento da Pró-

Reitoria de Ensino, o Regimento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão e a 

Resolução que regulamenta a curricularização das atividades de extensão nos cursos 

de graduação da Univale. 

 
10 Ministério da Educação / Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (MEC/ SASE ). 

Planejando a próxima década: conhecendo as 20 Metas do PNE, 2014, p. 8.   
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No dia 18 de dezembro de 2018, a Resolução CNE/CES nº 07 definiu em seu 

artigo 8º que: As atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos 

políticos pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes modalidades: 

I - programas;  

II - projetos;  

III - cursos e oficinas;  

IV - eventos;  

V - prestação de serviços 

Diante deste fato, verifica-se que todas estas modalidades poderão ser 

desenvolvidas como atividades extensionistas curricularizadas devidamente inseridas 

na Matriz Curricular do Curso de Medicina da Univale. 

 

2.6.2 O Processo de Estruturação da Matriz Curricular 

No desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, a atenção se voltou 

para a formação de egressos dentro do perfil desejado. Para tanto, as competências 

e habilidades a serem adquiridas pelo aluno foram confrontadas com as exigências 

que caracterizam uma atuação eficiente e eficaz no mercado profissional. Por esta 

razão, foi inserida no processo formativo a proposta que situa o ato de aprender-a-

aprender como um meio para formar profissionais cidadãos capazes de estruturarem 

a educação continuada a partir das suas vivências e práticas. 

A adoção de uma dinâmica curricular integrativas e iniciou coma definição dos 

conteúdos curriculares, passou pela composição dos grupos temáticos e chegou até 

a agregação destes grupos em módulos interdisciplinares. Neste contexto, foram 

consideradas as atividades de iniciação científica, complementares e extensionistas 

curricularizadas. 

Considerando que em junho de 2014 foram publicadas as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Medicina (DCNs) e que em dezembro de 

2018 foi publicada a Resolução CNE/CES referente à curricularização da Extensão 

Universitária, justifica, mais uma vez, a decisão tomada pelas Gestões do Curso de 

Medicina e da Univale de efetuarem adequações e atualizações no Projeto 

Pedagógico do Curso. Ações que tiveram início com a busca de respostas paratrês 

questionamentos: 
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• O que ensinar para que sejam alcançados os objetivos relacionados com a 

formação de egressos portadores das competências e habilidades definidas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Medicina?  

• Como, em um período mínimo de seis anos, é possível desenvolver um processo 

formativo capaz de estimular e orientar o estudante quanto a um bom 

desempenho na execução das atividades profissionais relacionadas com o 

alcance das competências e habilidades estabelecidas pelas DCNs? 

• Como avaliar o progresso do estudante e, simultaneamente, a eficiência do 

processo ensino-aprendizagem? 

A obtenção de respostas a estas três perguntas exigiu uma série de reflexões 

durante o trabalho de atualização curricular. Devendo-se ressaltar que a 

complexidade deste trabalho exigiu o envolvimento de vários setores da Univale, de 

gestores de serviços públicos e privados de saúde e, especialmente, do Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Medicina (NDE). 

Apesar do empenho efetivo das instâncias acima citadas, restou pacificado que 

os trabalhos relacionados com a composição deste PPC jamais poderão ser dados 

como conclusos, uma vez que a necessidade de respostas à diversidade das 

demandas que surgem no transcorrer do curso exige um contínuo repensar sobre a 

eficiência do processo ensino-aprendizagem. 

Por esta razão, revisões periódicas do processo ensino-aprendizagem estão 

previstas e vinculadas às demandas, à qualidade dos resultados alcançados ou a 

possíveis mudanças nas orientações, normatizações e legislação. Outra questão que 

merece destaque são as atitudes esperadas por parte do NDE e do Colegiado de 

Curso diante de imprevistos desvios no processo formativo. Estas ocorrências podem 

dificultar o alcance do propósito de formar profissionais dentro do perfil estabelecido 

e exigirão intervenções imediatas destas instâncias do Curso de Medicina. 

Inicialmente, a estratégia de trabalho desenvolvida durante a revisão do PPC 

direcionou todos os esforços para a obtenção de respostas para a pergunta: O que 

ensinar? 

Para a obtenção de respostas a esta pergunta, mais uma vez foi adotado o 

critério de análises críticas dos conteúdos e temas curriculares envolvidos no 

processo de formação médica. Nestas análises, as significâncias foram contrapostas 

ao perfil do egresso que o Curso pretende formar.  
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Ultrapassada a fase da revisão de conteúdos e temas, foi rediscutida a 

composição dos grupos temáticos com a finalidade de fortalecer a interdisciplinaridade 

e facilitar o desenvolvimento do raciocínio complexo pelos alunos, sempre situando 

como tema central a integralidade do ser humano e suas relações com as 

competências e habilidades a serem adquiridas. Neste sentido, ganhou relevância a 

mediação docente nas aulas teóricas e práticas em laboratórios ou em instâncias de 

prestação e gestão de serviços de saúde.  

Após esse “processo de filtragem temática”, a arquitetura curricular foi colocada 

em questionamento, sendo confirmada a manutenção da estrutura modular como a 

melhor proposta para a agregação dos grupos temáticos, sempre tomando por base 

a similaridade e complementaridade dos seus conteúdos.   

A agregação dos grupos temáticos recompôs os módulos interdisciplinares e 

efetivou a inclusão da curricularização da extensão universitária que passou a ser 

denominada como Prática de Extensão Curricular (PEC). A recomposição dos 

Módulos Interdisciplinares abrangeu a totalidade do percurso formativo e concedeu 

mais visibilidade a proposta metodológica da complexidade crescente.  

A lotação dos grupos temáticos nos Módulos Interdisciplinares relaciona-se, 

essencialmente, com a valorização da integralidade na atenção à saúde. Um objetivo 

cujo alcance poderia não ocorrer, se o processo ensino-aprendizagem fosse 

estruturado sob a forma de disciplinas estanques, isoladas e autônomas. 

A exploração agregada de conteúdos no seio dos grupos temáticos 

componentes dos módulos de ensino-aprendizagem evita a fragmentação da 

estrutura curricular e o deslocamento da tarefa de compor a integralidade do ser 

humano exclusivamente para o aluno. Além disso, a exploração interdisciplinar e 

contínua evita a repetição desnecessária de conteúdos e permite uma melhor 

utilização do tempo de interação docente/discente. 

Obtido o consenso sobre a manutenção da estrutura modular, foi colocada em 

pauta a revisão das cargas horárias necessárias ao desenvolvimento de cada módulo. 

Nessa discussão foram suprimidas as disciplinas optativas, com exceção de Libras, 

efetuando-se a transferência das suas cargas horárias para a Matriz Curricular 

obrigatória, para o desenvolvimento de atividades complementares e para as PECs.  

Concluída essa fase, teve início a reanálise da distribuição dos módulos nos 

semestres letivos e ao longo do curso.  

Durante a reanálise buscou-se sólidas garantias para a prática da 

interdisciplinaridade, optando-se por uma exploração sequenciada e contínua dos 
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conteúdos modulares. Uma opção que resultou na estruturação de três eixos 

temáticos que receberam as seguintes denominações: 

 

•  B A S E S C IE N TÍF ICAS  E  C L ÍN IC AS  D A  FOR MA ÇÃO MÉ D IC A. 

•  B A S E S H U MA NÍSTIC AS  D A  FOR MA ÇÃO MÉ D IC A. 

•  S A Ú D E E  S OC IE D ADE –  IN TE GR A ÇÃ O E N SIN O/SERV IÇO. 

Cumpre ressaltar que a adjetivação “humanística” adotada na denominação 

do segundo eixo foi extraída de uma concepção que situa o humanismo como:  

“Um conjunto de doutrinas fundamentadas de maneira precípua nos 

interesses, potencialidades e faculdades do ser humano, sublinhando sua 

capacidade para a criação e transformação da realidade natural e social, e 

seu livre-arbítrio diante de pretensos poderes transcendentes, ou de 

condicionamentos naturais e históricos”. (RENNER, Mauricio – 2016) 

Resta ainda esclarecer que o percurso contínuo e sem lacunas do processo 

ensino-aprendizagem ganhou mais visibilidade com a reestruturação dos três eixos, 

deixando mais evidente a estratégia didático-pedagógica da complexidade crescente 

que norteou o sequenciamento dos temas a serem explorados.  

Contudo, é indispensável esclarecer que o termo “complexidade crescente” 

não foi adotado como sinônimo de dificuldade crescente na apreensão de novos 

conhecimentos e habilidades, mas como base da “aprendizagem significativa” 

proposta por David Auzubel11. Uma metodologia didático-pedagógica que valoriza os 

conhecimentos que o aluno traz consigo desde o início do curso e que se encaixa 

perfeitamente na proposta pedagógica do curso.  

Desde o ingresso e ao longo de todo o curso, o nível de conhecimento dos 

alunos é identificado por meio de avaliações permanentes e integrativas que se dão 

nos níveis cognitivo, atitudinal e procedimental. A partir dos resultados alcançados 

pelos estudantes, estratégias didático-pedagógicas valorizadoras dos conhecimentos 

que os alunos já possuem buscam desenvolver os conteúdos modulares colocando 

 
11Pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008) dizia que, quanto mais sabemos, mais 

aprendemos. Desenvolveu o conceito de aprendizagem signif icativa onde af irma que: "O fator isolado 

mais importante que inf luencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece". Para ele, aprender 

signif icativamente é ampliar e reconf igurar ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz 

de relacionar e acessar novos conteúdos. 

 



66 

     

em destaque suas importâncias na formação profissional. O que se espera com estas 

estratégias é a consolidação de um processo de aprendizagem por recepção e não 

por descoberta. Isto porque, a aprendizagem significativa por recepção é um processo 

ativo que exige ação e reflexão do aprendiz a partir de uma organização criteriosa dos 

conteúdos e do processo de intervenção didático-pedagógica dos docentes. 

 

 

2.7 MATRIZ CURRICULAR 

A distribuição das cargas horárias pelos Módulos Interdisciplinares e a lotação 

destes mesmos Módulos nos três eixos temáticos resultou na seguinte configuração 

da carga horária obrigatória do curso:  

EIXOS TEMÁTICOS 
Nº DE MÓDULOS 

INTERDISCIPLINARES 
C. H. DO EIXO % 

BASES CIENTÍFICAS E CLÍNICAS DA 
FORMAÇÃO MÉDICA. 

45 módulos 6.680 72,76 

BASES HUMANÍSTICAS DA FORMAÇÃO 
MÉDICA. 14 módulos 974 10,61 

SAÚDE E SOCIEDADE – INTEGRAÇÃO 

ENSINO/SERVIÇO 
12 módulos 1.336 14,55 

TOTAL 71 módulos 8.990 X 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES X 190 2,06 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 9.180 100% 

 

 

2.7.1 Composição dos Eixos Temáticos pelos Módulos Interdisciplinares 

PERÍODOS 

BASES CIENTÍFICAS E 
CLÍNICAS DA FORMAÇÃO 

MÉDICA 

BASES HUMANÍSTICAS 
DA FORMAÇÃO MÉDICA 

SAÚDE E SOCIEDADE - 
INTEGRAÇÃO 

ENSINO/SERVIÇO 

MÓDULOS CH MÓDULOS CH MÓDULOS CH 

1º 
PERÍODO 

Morfofisioquímica I 480 Estudo da Medicina I 60 Saúde e Sociedade I 120 

2º 
PERÍODO 

Morfofisioquímica II 480 Estudo da Medicina II 60 Saúde e Sociedade II 120 

3º 
PERÍODO 

Bases do Diagnóstico e 
da Terapêutica I 

60 
Atenção às 
Necessidades 
Individuais em Saúde I 

80 Saúde e Sociedade III 120 Morfofisiopatologia I 120 

Doenças Infecciosas e 
Parasitárias I 

280 

4º 
PERÍODO 

Bases do Diagnóstico e 
da Terapêutica II 

160 Atenção às 
Necessidades 
Individuais em Saúde 
II 

80 Saúde e Sociedade IV 120 Morfofisiopatologia II 120 

Doenças Infecciosas e 
Parasitárias II 

180 

5º 
PERÍODO 

Clínica Médica I 240 

Relação médico, 
paciente, família e 
comunidade. 

60 Saúde e Sociedade V 120 
Saúde da Mulher I 120 

Fundamentos de 
Oncologia 

60 

Diagnóstico por Imagens 60 
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6º 
PERÍODO 

Clínica Médica II 240 

Nutrição e Obesidade. 40 Saúde e Sociedade VI 60 
Saúde da Mulher II 120 

Saúde da Criança I 100 

Fundamentos de 
Anestesiologia 

60 

7º 
PERÍODO 

Clínica Médica III 240 

Diabetes e 
Hipertensão Arterial 

40 Saúde e Sociedade VII 60 
Saúde da Mulher III 100 

Saúde da Criança II 100 

Clínica Cirúrgica I 60 

8º 
PERÍODO 

Clínica Médica IV 80 
Saúde do Idoso I 80 

 
Saúde e Sociedade VIII  

40 

Saúde da Mulher IV 60 

Saúde da Criança III 80 

Saúde Mental I 80 
Clínica Cirúrgica II 80 

Oftalmologia e 
Otorrinolaringologia 

120 

9º 
PERÍODO 

Clínica Médica V 144 
Saúde do Idoso II 58 

Saúde e Sociedade IX 144 

Saúde da Mulher V 144 

Saúde da Criança IV 144 

Saúde Mental II 48 Clínica Cirúrgica III 144 

Urgência e Emergência I 144 

10º 
PERÍODO 

Clínica Médica VI 144 

Saúde Mental III 96 Saúde e Sociedade X 144 

Saúde da Mulher VI 144 

Saúde da Criança V 144 

Clínica Cirúrgica IV 144 

Urgência e Emergência II 144 

11º 
PERÍODO 

Clínica Médica VII 144 

Gestão em Saúde I 96 Saúde e Sociedade XI 144 

Saúde da Mulher VII 144 

Saúde da Criança VI 144 

Clínica Cirúrgica V 144 

Urgência e Emergência III 144 

12º 
PERÍODO 

Clínica Médica VIII 144 

Gestão em Saúde II 96 Saúde e Sociedade XII 144 

Saúde da Mulher VIII 144 

Saúde da Criança VII 144 

Clínica Cirúrgica VI 144 

Urgência e Emergência IV 144 

  CH TOTAL DO EIXO 6.680 h C H TOTAL DO EIXO 974 h C H TOTAL DO EIXO 1.336 h 

 

 

 

2.7.2 Composição dos Módulos Interdisciplinares do Eixo Bases Científicas e 

Clínicas da Formação Médica. 

SEMESTRE MÓDULOS GRUPOS TEMÁTICOS 

1º PERÍODO Morfofisioquímica I 
Anatomia Humana I; Bioquímica I; Biofísica; 
Biologia Celular e Molecular; Embriologia Humana 
I; Fisiologia Humana I. 

2º PERÍODO Morfofisioquímica II 
Anatomia Humana II; Bioquímica II; Biologia 
Tecidual; Embriologia Humana II; Fisiologia 
Humana II; Genética. 

3º PERÍODO 

Bases do Diagnóstico e da 
Terapêutica I 

Fundamentos de Radiologia. 

Morfofisiopatologia I Patologia Geral. 

Doenças Infecciosas e Parasitárias I 
Microbiologia; Parasitologia; Imunologia I; 
Farmacologia I. 

4º PERÍODO 

Bases do Diagnóstico e da 
Terapêutica II 

Fundamentos de Cirurgia – Técnica Operatória; 
Farmacologia II. 

Morfofisiopatologia II Patologia Sistêmica. 

Doenças Infecciosas e Parasitárias II 
Fundamentos Clínicos das Doenças Infecciosas e 
Parasitárias; Imunologia. 
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5º PERÍODO 

Clínica Médica I Cardiologia; Hematologia; Pneumologia. 

Diagnóstico por Imagens 
Radiologia, Ultrassonografia, Ecografia e Medicina 
Nuclear. 

Fundamentos de Oncologia Oncologia. 

Saúde da Mulher I Ginecologia e Obstetrícia I. 

6º PERÍODO 

Clínica Médica II Gastrenterologia; Endocrinologia; Nefrologia. 

Saúde da Mulher II Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia. 

Saúde da Criança I Pediatria e Puericultura. 

Fundamentos de Anestesiologia Anestesiologia 

7º PERÍODO 

Clínica Médica III 
Dermatologia; Alergia-Imunologia Clínica; 
Reumatologia. 

Clínica Cirúrgica I Cirurgia Geral 

Saúde da Mulher III Ginecologia e Obstetrícia II. 

Saúde da Criança II Pediatria, Puericultura e Cirurgia Pediátrica. 

8º PERÍODO 

Clínica Médica IV Fundamentos de Neurologia. 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia Oftalmologia; Otorrinolaringologia 

Clínica Cirúrgica II 
Fundamentos de Cirurgia Vascular; Cirurgia da 
Cabeça e do Pescoço. 

Saúde da Mulher IV Ginecologia e Obstetrícia III. 

Saúde da Criança III Neonatologia e Perinatologia I. 

9º PERÍODO 

Clínica Médica V Reumatologia; Diagnóstico por Imagens. 

Clínica Cirúrgica III Ortopedia – Traumatologia. 

Saúde da Mulher V Obstetrícia. 

Saúde da Criança IV Neonatologia e Perinatologia II 

Urgência e Emergência I Pronto Atendimento e Pronto Socorro I. 

10º PERÍODO 

Clínica Médica VI Urologia Clínica, Neurologia e Dermatologia 

Clínica Cirúrgica IV 
Cirurgia cardiovascular; Cirurgia da Cabeça e do 
Pescoço. 

Saúde da Mulher VI Obstetrícia e Pré-natal de Alto Risco. 

Saúde da Criança V Pediatria I. 

Urgência e Emergência II Pronto Atendimento e Pronto Socorro II. 

11º PERÍODO 

Clínica Médica VII Cardiologia, Nefrologia e Pneumologia 

Clínica Cirúrgica V Cirurgia Pediátrica; Urologia Cirúrgica. 

Saúde da Mulher VII Ginecologia. 

Saúde da Criança VI Pediatria II. 

Urgência e Emergência III Pronto Atendimento e Pronto Socorro III. 

12º PERÍODO 

Clínica Médica VIII Gastrenterologia; Medicina Intensiva. 

Clínica Cirúrgica VI Cirurgia Geral; Neurocirurgia; Anestesiologia. 

Saúde da Mulher VIII Ginecologia e Mastologia. 

Saúde da Criança VII Pediatria III. 

Urgência e Emergência IV Pronto Atendimento e Pronto Socorro IV. 
 

 

2.7.3 Composição dos Módulos do Eixo Temático Bases Humanísticas da 

Formação Médica 
 

PERÍODO MÓDULOS GRUPOS TEMÁTICOS 

1º PERÍODO Estudo da Medicina I 
Deontologia e Ética Médica; Filosof ia e História da 

Medicina.  

2º PERÍODO Estudo da Medicina II 
Métodos e Técnicas de Pesquisa; Laboratório de 
Habilidades I. 

3º PERÍODO 
Atenção às Necessidades 
Individuais em Saúde I 

Semiologia Médica I: Relação Médico-Paciente. 

4º PERÍODO 
Atenção às Necessidades 

Individuais em Saúde II 
Semiologia Médica II: Relação Médico-Paciente. 

5º PERÍODO 
Relação médico, paciente, 
família e comunidade. 

Fundamentos de Psicologia 

6º PERÍODO Nutrição e Obesidade. Nutrição e Endocrinologia. 

7º PERÍODO 
Diabetes e Hipertensão 

arterial 
Epidemiologia, Cardiologia e Endocrinologia. 
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8º PERÍODO 
Saúde do Idoso I Geriatria e Gerontologia I 

Saúde Mental I Fundamentos de Psiquiatria 

9º PERÍODO 
Saúde Mental II Psiquiatria I. 

Saúde do Idoso II Geriatria e Gerontologia II. 

10º PERÍODO Saúde Mental III Psiquiatria II. 

11º PERÍODO Gestão em Saúde I Serviços Públicos de Saúde e Hospitais. 

12º PERÍODO Gestão em Saúde II Clínicas e Consultórios. 

 

 

2.7.4 Composição dos Módulos do Eixo Temático Saúde e Sociedade – 

Integração Ensino/Serviço. 
 

PERÍODOS MÓDULOS GRUPOS TEMÁTICOS 

1º PERÍODO Saúde e Sociedade I Antropologia; Saúde Coletiva I. 

2º PERÍODO Saúde e Sociedade II Epidemiologia I; Saúde Coletiva II. 

3º PERÍODO Saúde e Sociedade III Epidemiologia II; Saúde Coletiva III. 

4º PERÍODO Saúde e Sociedade IV Saúde Coletiva-Epidemiologia I. 

5º PERÍODO Saúde e Sociedade V Saúde Coletiva-Epidemiologia II. 

6º PERÍODO Saúde e Sociedade VI Unidade Curricular de Extensão: Saúde Coletiva I. 

7º PERÍODO Saúde e Sociedade VII Unidade Curricular de Extensão: Saúde Coletiva II 

8º PERÍODO Saúde e Sociedade VIII 
Unidade Curricular de Extensão: Medicina Legal e 

Saúde do Trabalhador. 

9º PERÍODO Saúde e Sociedade IX Unidade Curricular de Extensão: Atenção Básica. 

10º PERÍODO Saúde e Sociedade X Atenção Básica I. 

11º PERÍODO Saúde e Sociedade XI Atenção Básica II. 

12º PERÍODO Saúde e Sociedade XII Atenção Básica III. 
 

Após a redefinição dos grupos temáticos, das suas reinserções nos Módulos 

Interdisciplinares e da reestruturação dos eixos temáticos, foram redefinidas as cargas 

horárias semanais e semestrais necessárias ao desenvolvimento do processo 

formativo. O criterioso estudo das cargas horárias necessárias resultou na 

estruturação ampliada da matriz curricular e, consequentemente, das atividades 

obrigatórias a serem desenvolvidas pelos estudantes em salas de aula, laboratórios e 

serviços de atenção à saúde. É importante esclarecer que a Matriz Curricular se 

restringe às atividades modulares, deixando as Atividades Complementares para 

serem detalhadas em anexos deste PPC (ANEXOII). 
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2.7.5 Atividades Práticas Supervisionadas 

A Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho e 2007dispõe sobre procedimentos 

a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e estabelece que a definição deste 

conceito decorre da necessidade das Instituições de Educação Superior(IES) se 

organizarem academicamente. Neste sentido, é fundamental se levar em 

consideração que este conceito – hora-aula – encontra-se diretamente relacionado 

com questões de natureza trabalhista e que, por esta razão, sua definição quantitativa, 

em minutos, torna-se uma atribuição das IES, desde que feita sem prejuízo ao 

cumprimento das respectivas cargas horárias totais dos cursos. 

Em seu artigo 2º, a Resolução CNE/CES afirma que: 

Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o 

mínimo dos duzentos dias letivos de trabalho acadêmico 

efetivo, a definição da duração da atividade acadêmica ou 

do trabalho discente efetivo que compreenderá:  

I - Preleções e aulas expositivas; 

II - Atividades práticas supervisionadas, tais como 

laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, 

trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e 

outras atividades no caso das licenciaturas. 

No seu artigo 3º a Resolução define que a carga horária mínima dos cursos 

superiores é mensurada em horas (60 minutos) de atividades acadêmicas e de 

trabalho discente efetivo. 

Por meio da Resolução 031/2019, o Conselho Universitário da Universidade 

Vale do Rio Doce aprovou as alterações na Norma que regulamenta as Atividades 

Práticas Supervisionadas (APS), reafirmando que, as mesmas, são de características 

acadêmicas e desenvolvidas sob orientação, supervisão e avaliação de docentes e 

realizadas pelos discentes, tendo carga horária computada, devendo ser pontuadas e 

constar no Projeto Pedagógico de cada Curso de Graduação. 

Em seu Artigo.3º a Resolução 031/2019 afirma que as APS fazem parte da 

carga horária das disciplinas ou módulos interdisciplinares aos quais se vinculam, 

sendo, portanto, obrigatórias. Para melhor organização das APS nos currículos dos 

cursos de graduação presencial, o parágrafo único deste artigo estabelece três 
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modalidades gerais de atividades que devem articular a pesquisa e a extensão com 

as práticas de ensino, dentre as quais se destacam: 

a) Atividades de Metodologias Ativas (AMA); 

b) Atividades Práticas de Pesquisa Acadêmica (APPA); 

c) Atividades Práticas de Extensão (APEX). 

No Curso de Medicina e no contexto do que determinam as Resoluções do 

CNE/CES e do CONSUNI/UNIVALE, as APS serão realizadas, essencialmente, como 

Práticas de Extensão Curricular, uma vez que encontram-se envolvidos nessas 

atividades o desenvolvimento de programas e projetos; estudos de casos; atividades 

de campo e em bibliotecas e práticas de educação em saúde. É importante ressaltar 

que durante o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (ECSO) não existirão 

APS devido às características desta etapa do curso e que uma fração da carga horária 

das APS será destinada à preparação e realização do Seminário de Integração que 

ocorre ao final de cada semestre letivo. (ANEXO IV) 

As APS devem ser registradas no Plano de Ensino, juntamente com seu 

cronograma de aplicação. Os alunos estão obrigados a efetivar a entrega das APS 

ao docente do Módulo, mediante postagem no portal e/ou entrega direta em meio 

físico, com registro no portal para a validação da carga horária e pontuação, nas datas 

determinadas, conforme orientação do docente. 

São objetivos das APS:  

I. Alicerçar a educação superior no desenvolvimento da autonomia, na capacidade de 

aprender a aprender, superando a concepção de que a formação do profissional 

limita-se ao espaço físico da sala de aula e à presença do professor; 

II. Possibilitar o exercício e a vivência prática das teorias aprendidas no decorrer de 

diversas disciplinas ou módulos do curso; 

III. Fixar os conteúdos programáticos ministrados a cada semestre, desenvolvendo 

habilidades e construindo o conhecimento em etapas; 

IV. Desenvolver no aluno o interesse a pesquisa e a produção intelectual, por meio de 

trabalhos que podem ser desenvolvidos em grupos ou individualmente, sempre de 

acordo com as normas técnicas (ABNT). 

Cabe aos docentes responsáveis pelas Atividades Práticas 

Supervisionadas(APS) supervisionar e avaliar o desempenho dos discentes, sendo 

que, no início de cada período letivo, estes mesmos docentes deverão informar nos 

respectivos Planos de Ensino, as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) a serem 
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desenvolvidas pelos alunos ao longo do semestre, as notas e cargas horárias 

atribuídas às mesmas e as datas de sua realização. 

 As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são formas de Trabalho 

Discente Efetivo (TDE), conforme encontra-se definido na Resolução CNE/CES nº 

3/2007 e para fins de registro, o professor deverá incluir em seu Plano de Ensino a 

seguinte observação na parte de metodologia: Todos os alunos deverão cumprir, 

obrigatoriamente, as Atividades Práticas Supervisionadas (APS), como parte do 

Trabalho Discente Efetivo (TDE) e como complementação da carga horária modular, 

devendo obedecer aos seguintes critérios: 

Atividades teóricas: Acontecerão através de preleções ou exposições, 

reflexões, questionamentos, debates, estudos de casos individuais e em equipes, 

trabalhos individuais e em grupo, discussões dirigidas, exposição de filmes, dentre 

outras. 

Atividades Práticas: Acontecerão nos laboratórios, sob a forma de trabalho 

interdisciplinar em grupo, atividades integradas, trabalhos práticos, desenvolvimento 

de atividades extensionistas e de iniciação científica, estudos de casos, atividades em 

biblioteca e práticas de ensino. 

Nos próximos dois tópicos, conjuntos de tabelas mostram a distribuição das 

cargas horárias nos Períodos. O primeiro conjunto mostra a distribuição da carga 

horária modular, enquanto o segundo mostra as cargas horárias modulares 

juntamente com as Atividades Práticas Supervisionadas (APS), cujas cargas horárias 

serão destinadas às Práticas de Extensão Curricular (PECs) e à apresentação do 

Seminário Integrador.  
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2.7.6 Distribuição das Cargas Horárias nos Módulos Interdisciplinares e das Atividades Complementares  

 

1º PERÍODO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Morfofisioquímica I 11 13 220 260 480 

Estudo da Medicina I 3 0 60 0 60 

Saúde e Sociedade I 4 2 80 40 120 

C H MODULAR TOTAL em H/R 18 15 360 300 660 

Atividades Complementares I 25 

CH TOTAL DO PERÍODO 685 h 

 

 

2º PERÍODO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Morfofisioquímica II 11 13 220 260 480 

Estudo da Medicina II 1 2 20 40 60 

Saúde e Sociedade II 4 2 80 40 120 

C H MODULAR TOTAL em H/R 16 17 320 340 660 

Atividades Complementares II 25 

CH TOTAL DO PERÍODO 685 h 
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3º PERÍODO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Bases do Diagnóstico e da Terapêutica I 1 2 20 40 60 

Morfofisiopatologia I 4 2 80 40 120 

Doenças Infecciosas e Parasitárias I 8 6 160 120 280 

Atenção às Necessidades Individuais em Saúde I 2 2 40 40 80 

Saúde e Sociedade III 4 2 80 40 120 

C H MODULAR TOTAL em H/R 19 14 380 280 660 

Atividades Complementares III 15 

CH TOTAL DO PERÍODO 675 

 

 

4º PERÍODO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Bases do Diagnóstico e da Terapêutica II 4 4 80 80 160 

Morfofisiopatologia II 4 2 80 40 120 

Doenças Infecciosas e Parasitárias II 5 4 100 80 180 

Atenção às Necessidades Individuais em Saúde II 2 2 40 40 80 

Saúde e Sociedade IV 4 2 80 40 120 

C H MODULAR TOTAL em H/R 19 14 380 280 660 

Atividades Complementares IV 15 

CH TOTAL DO PERÍODO 675 
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5º PERÍODO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Clínica Médica I 6 6 120 120 240 

Saúde da Mulher I 4 2 80 40 120 

Diagnóstico por Imagens  1 2 20 40 60 

Fundamentos de Oncologia 2 1 40 20 60 

Relação Médico, Paciente, Família e Comunidade 1 2 20 40 60 

Saúde e Sociedade V 4 2 80 40 120 

C H MODULAR TOTAL em H/R 18 15 360 300 660 

Atividades Complementares V 15 

CH TOTAL DO PERÍODO 675 

 

 

6º PERÍODO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Clínica Médica II 6 6 120 120 240 

Saúde da Mulher II 4 2 80 40 120 

Saúde da Criança I 3 2 60 40 100 

Fundamentos de Anestesiologia 1 2 20 40 60 

Nutrição e Obesidade 1 1 20 20 40 

Saúde e Sociedade VI 1 2 20 40 60 

C H MODULAR TOTAL em H/R 16 15 320 300 620 

Atividades Complementares VI 15 

CH TOTAL DO PERÍODO 635 
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7º PERÍODO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Clínica Médica III 6 6 120 120 240 

Saúde da Mulher III 3 2 60 40 100 

Saúde da Criança II 3 2 60 40 100 

Clínica Cirúrgica I 1 2 20 40 60 

Diabetes e Hipertensão Arterial 1 1 20 20 40 

Saúde e Sociedade VII 1 2 20 40 60 

C H MODULAR TOTAL em H/R 15 15 300 300 600 

Atividades Complementares VII 15 

CH TOTAL DO PERÍODO 615 

 

8º PERÍODO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Clínica Médica IV 2 2 40 40 80 

Saúde da Mulher IV 1 2 20 40 60 

Saúde da Criança III 2 2 40 40 80 

Clínica Cirúrgica II 2 2 40 40 80 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia 2 4 40 80 120 

Saúde do Idoso I 2 2 40 40 80 

Saúde Mental I 2 2 40 40 80 

Saúde e Sociedade VIII 0 2 0 40 40 

C H MODULAR TOTAL em H/R 13 18 260 360 620 

Atividades Complementares VIII 15 

CH TOTAL DO PERÍODO 635 
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9º PERÍODO 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Clínica Médica V 1 5 24 120 144 

Saúde da Mulher V 1 5 24 120 144 

Saúde da Criança IV 1 5 24 120 144 

Clínica Cirúrgica III 1 5 24 120 144 

Saúde do Idoso II 0,42 2 10 48 58 

Saúde Mental II 1 1 24 24 48 

Urgência e Emergência I 1 5 24 120 144 

Saúde e Sociedade IX 1 5 24 120 144 

C H MODULAR TOTAL em H/R 6,42 34 178 792 970 

Atividades Complementares IX 15 

CH TOTAL DO PERÍODO 985 

 

10º PERÍODO 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Clínica Médica VI 1 5 24 120 144 

Saúde da Mulher VI 1 5 24 120 144 

Saúde da Criança V 1 5 24 120 144 

Clínica Cirúrgica IV 1 5 24 120 144 

Saúde Mental III 1 3 24 72 96 

Urgência e Emergência II 1 5 24 120 144 

Saúde e Sociedade X 1 5 24 120 144 

C H MODULAR TOTAL em H/R 7 33 168 792 960 

Atividades Complementares X 15 

CH TOTAL DO PERÍODO 975 
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11º PERÍODO 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Clínica Médica VII 1 5 24 120 144 

Saúde da Mulher VII 1 5 24 120 144 

Saúde da Criança VI 1 5 24 120 144 

Clínica Cirúrgica V 1 5 24 120 144 

Gestão em Saúde I 1 3 24 72 96 

Urgência e Emergência III 1 5 24 120 144 

Saúde e Sociedade XI 1 5 24 120 144 

C H MODULAR TOTAL em H/R 7 33 168 792 960 

Atividades Complementares XI 10 

CH TOTAL DO PERÍODO 970 

 

12º PERÍODO 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

MÓDULO CURRICULAR 
C H SEMANAL C H SEMESTRAL 

C. H TOTAL DOS MÓDULOS 
A. TEÓRICA A. PRÁTICA A. TEÓRICA A. PRÁTICA 

Clínica Médica VIII 1 5 24 120 144 

Saúde da Mulher VIII 1 5 24 120 144 

Saúde da Criança VII 1 5 24 120 144 

Clínica Cirúrgica VI 1 5 24 120 144 

Gestão em Saúde II 1 3 24 72 96 

Urgência e Emergência IV 1 5 24 120 144 

Saúde e Sociedade XII 1 5 24 120 144 

C H MODULAR TOTAL em H/R 7 33 168 792 960 

Atividades Complementares XII 10 

CH TOTAL DO PERÍODO 970 

 



79 

     

2.7.7 Distribuição das Cargas Horárias nos Módulos Interdisciplinares com as APS 

 

 

1º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teórica Prática 
CH APS 
Teórica 

CH Aula 
Teórica 

CH 
Total 

CH APS 
Prática 

C H Aula 
Prática 

CH 
Total 

Morfofisioquímica I 11 13 55 165 220 65 195 260 480 

Estudo da Medicina I 3 0 15 45 60 0 0 0 60 

Saúde e Sociedade I 4 2 20 60 80 10 30 40 120 

TOTAL 18 15 90 270 360 75 225 300 660 

 

 

 

 

2º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teórica Prática 
CH APS 
Teórica 

CH Aula 
Teórica 

CH 
Total 

CH APS 
Prática 

C H Aula 
Prática 

CH 
Total 

Morfofisioquímica II 11 13 55 165 220 65 195 260 480 

Estudo da Medicina II 1 2 5 15 20 10 30 40 60 

Saúde e Sociedade II 4 2 20 60 80 10 30 40 120 

TOTAL 16 17 80 240 320 85 255 340 660 
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3º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teórica Prática 
CH APS 

Teórica 

CH Aula 

Teórica 

CH 

Total 

CH APS 

Prática 

C H Aula 

Prática 

CH 

Total 

Bases do Diagnóstico e da Terapêutica I 1 2 5 15 20 10 30 40 60 

Morfofisiopatologia I 4 2 20 60 80 10 30 40 120 

Doenças Infecciosas e Parasitárias I 8 6 40 120 160 30 90 120 280 
Atenção às Necessidades Individuais 
em Saúde I 

2 2 10 30 40 10 30 40 80 

Saúde e Sociedade III 4 2 20 60 80 10 30 40 120 

TOTAL 19 14 95 285 380 70 210 280 660 

 

 

4º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teoria Prática 
C H APS 
Teórica 

C H Aula 
Teórica 

CH 
Total 

C H APS 
Prática 

C H Aula 
Prática 

CH 
Total 

Bases do Diagnóstico e da 
Terapêutica II 

4 4 20 60 80 20 60 80 160 

Morfofisiopatologia II 4 2 20 60 80 10 30 40 120 

Doenças Infecciosas e Parasitárias II 5 4 25 75 100 20 60 80 180 

Atenção às Necessidades Individuais 
em Saúde II 

2 2 10 30 40 10 30 40 80 

Saúde E Sociedade IV 4 2 20 60 80 10 30 40 120 

TOTAL 19 14 95 285 380 70 210 280 660 
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5º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teoria Prática 
C H APS 
Teórica 

C H Aula 
Teórica 

CH 
Total 

C H APS 
Prática 

C H Aula 
Prática 

CH 
Total 

Clínica Médica I 6 6 30 90 120 30 90 120 240 

Saúde da Mulher I 4 2 20 60 80 10 30 40 120 

Diagnóstico por Imagens  1 2 5 15 20 10 30 40 60 

Fundamentos de Oncologia 2 1 10 30 40 5 15 20 60 

Relação Médico, Paciente, Família e 
Comunidade 

1 2 5 15 20 10 30 40 60 

Saúde e Sociedade V 4 2 20 60 80 10 30 40 120 

TOTAL 18 15 90 270 360 75 225 300 660 

 

 

 

 

6º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teoria Prática 
C H APS 
Teórica 

C H Aula 
Teórica 

CH 
Total 

C H APS 
Prática 

C H Aula 
Prática 

CH 
Total 

Clínica Médica II 6 6 30 90 120 30 90 120 240 

Saúde da Mulher II 4 2 20 60 80 10 30 40 120 

Saúde da Criança I 3 2 15 45 60 10 30 40 100 

Fundamentos de Anestesiologia 1 2 5 15 20 10 30 40 60 

Nutrição e Obesidade 1 1 5 15 20 5 15 20 40 

Saúde e Sociedade VI 1 2 5 15 20 10 30 40 60 

TOTAL 16 15 80 240 320 75 225 300 620 
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7º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C. H 

SEMESTRAL Teoria Prática 
CH APS 

Teórica 

CH Aula 

Teórica 

CH 

Total 

CH APS 

Prática 

C H Aula 

Prática 

CH 

Total 

Clínica Médica III 6 6 30 90 120 30 90 120 240 

Saúde da Mulher III 3 2 15 45 60 10 30 40 100 

Saúde da Criança II 3 2 15 45 60 10 30 40 100 

Clínica Cirúrgica I 1 2 5 15 20 10 30 40 60 

Diabetes e Hipertensão Arterial 1 1 5 15 20 5 15 20 40 

Saúde e Sociedade VII 1 2 5 15 20 10 30 40 60 

TOTAL 15 15 75 225 300 75 225 300 600 

 

 

8º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C. H 

SEMESTRAL Teoria Prática 
CH APS 
Teórica 

CH Aula 
Teórica 

CH 
Total 

CH APS 
Prática 

C H Aula 
Prática 

CH 
Total 

Clínica Médica IV 2 2 10 30 40 10 30 40 80 

Saúde da Mulher IV 1 2 5 15 20 10 30 40 60 

Saúde da Criança III 2 2 10 30 40 10 30 40 80 

Clínica Cirúrgica II 2 2 10 30 40 10 30 40 80 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia 2 4 10 30 40 20 60 80 120 

Saúde do Idoso I 2 2 10 30 40 10 30 40 80 

Saúde Mental I 2 2 10 30 40 10 30 40 80 

Saúde e Sociedade VIII 0 2 0 0 0 10 30 40 40 

TOTAL 13 18 65 195 260 90 270 360 620 
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9º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teoria Prática 
CH APS 
Teórica 

CH Aula 
Teórica 

CH 
Total 

CH APS 
Prática 

C H Aula 
Prática 

CH 
Total 

Clínica Médica V 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde da Mulher V 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde da Criança IV 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Clínica Cirúrgica III 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde do Idoso II 0 0 0 10 10 0 48 48 58 

Saúde Mental II 0 0 0 24 24 0 24 24 48 

Urgência e Emergência I 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde e Sociedade IX  0 0 0 24 24 0 120 120 144 

TOTAL 0 0 0 178 178 0 792 792 970 

 

10º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teoria Prática 
CH APS 
Teórica 

CH Aula 
Teórica 

CH 
Total 

CH APS 
Prática 

C H Aula 
Prática 

CH 
Total 

Clínica Médica VI 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde da Mulher VI 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde da Criança V 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Clínica Cirúrgica IV 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde Mental III 0 0 0 24 24 0 72 72 96 

Urgência e Emergência II 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde e Sociedade X   0 0 0 24 24 0 120 120 144 

TOTAL 0 0 0 168 168 0 792 792 960 
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11º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teoria Prática 
CH APS 

Teórica 

CH Aula 

Teórica 

CH 

Total 

CH APS 

Prática 

C H Aula 

Prática 

CH 

Total 

Clínica Médica VII 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde da Mulher VII 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde da Criança VI 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Clínica Cirúrgica V 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Gestão em Saúde I 0 0 0 24 24 0 72 72 96 

Urgência e Emergência III 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde e Sociedade XI  0 0 0 24 24 0 120 120 144 

TOTAL 0 0 0 168 168 0 792 792 960 

 

12º PERÍODO 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR 

Nº de APS ATIVIDADES TEÓRICAS ATIVIDADES PRÁTICAS 
C H 

SEMESTRAL Teoria Prática 
CH APS 

Teórica 

CH Aula 

Teórica 
CH Total 

CH APS 

Prática 

C H Aula 

Prática 

CH 

Total 

Clínica Médica VIII 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde da Mulher VIII 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde da Criança VI 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Clínica Cirúrgica VII 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Gestão em Saúde II 0 0 0 24 24 0 72 72 96 

Urgência e Emergência IV 0 0 0 24 24 0 120 120 144 

Saúde e Sociedade XII  0 0 0 24 24 0 120 120 144 

TOTAL   0 0 168 168 0 792 792 960 
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2.7.8 Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso por Período 

DISTRIBUIÇÃO DA CH DO CURSO POR PERÍODO 

PERÍODO C H  

1º PERÍODO 685 h 

2º PERÍODO 685 h 

3º PERÍODO 675 h 

4º PERÍODO 675 h 

5º PERÍODO 675 h 

6º PERÍODO 635 h 

7º PERÍODO 615 h 

8º PERÍODO 635 h 

9º PERÍODO 985 h 

10º PERÍODO 975 h 

11º PERÍODO 970 h 

12º PERÍODO 970 h 

TOTAL CH em H/R 9.180 h 

 

 

 

2.7.9 – Distribuição da Carga Horária Total das Atividades Complementares por 

Período. 

 

DISTRIBUIÇÃO DA CH DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES POR PERÍODO 

PERÍODO C H 

1º PERÍODO 25 h 

2º PERÍODO 25 h 

3º PERÍODO 15 h 

4º PERÍODO 15 h 

5º PERÍODO 15 h 

6º PERÍODO 15 h 

7º PERÍODO 15 h 

8º PERÍODO 15 h 

9º PERÍODO 15 h 

10º PERÍODO 15 h 

11º PERÍODO 10 h 

12º PERÍODO 10 h 

TOTAL CH em H/R 190 h 
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2.7.10    Distribuição da Carga Horária das Atividades Didáticas e Pedagógicas 

no Curso. 

 

ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS DO CURSO C. H TOTAL NO CURSO % 

Atividades teóricas realizadas em salas de aula e 

aulas práticas realizadas em laboratórios; UBS; 

ambulatórios; unidades hospitalares, unidades de 

urgência e emergência; serviços de gestão em 

saúde. 

7.705 horas 83,93% 

Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 1.285 horas 14,00% 
Atividades Complementares (AC) 190 horas 2,07% 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 9.180 horas 100% 
 

 

2.7.11 Distribuição da Carga Horária das Atividades Práticas Supervisionadas 

Conforme anteriormente exposto neste PPC, encontram-se inseridas nas APS 

atividades relacionadas com a elaboração e apresentação do Seminário Integrador, 

realizado ao final de cada semestre letivo, e atividades relacionadas com as Práticas 

de Extensão Curricular. A distribuição das cargas horárias segue a seguinte tabela: 

 

SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E PEC 

Período 
Seminário 
Integração 

Práticas de 
Extensão 
Curricular 

CH Total 

1º 45 160 165 

2º 45 160 165 

3º 50 120 170 

4º 50 95 145 

5º 60 60 125 

6º 60 80 145 

7º 60 80 145 

8º 80 40 120 

9º 0 144 144 

10º 0 0 0 

11º 0 0 0 

12º 0 0 0 

TOTAL 450 939 1.324 

 

A utilização das cargas horárias destinadas ao Seminário Integrador é 

abordada no ANEXO IV 
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2.7.12Percentual das Cargas Horárias do Curso de Medicina da Univale 

 

PERCENTUAL DAS CARGAS HORÁRIA DO CURSO                         
(EM CONFORMIDADE COM AS DCNs)  

% 

Atividades de Ensino do 1º ao 8º Período  5.140 horas 56,00% 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (ECSO) 3.850 horas 41,93% 

Atividades Complementares 190 horas 2,07% 

C. H. DO CURSO 9.180 horas 100% 

 

 

2.7.13 Percentual das Cargas Horárias dos Módulos Interdisciplinares no ECSO 

 

PERCENTUAL DAS CARGAS HORÁRIA DOS MÓDULOS NO 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

(ECSO) 

% % 

Módulos de Clínica Médica 576 14,96% 

59,84% 
Módulos de Saúde da Mulher 576 14,96% 

Módulos de Saúde da Criança 576 14,96% 

Módulos de Clínica Cirúrgica 576 14,96% 

Módulos de Saúde e Sociedade  576 14,96% 
29,92% 

Módulos de Urgência e Emergência 576 14,96% 

Módulo Saúde do Idoso 58 1,50% 

10,24% Módulos Saúde Mental 144 3,74% 

Módulos Gestão em Saúde 192 5,00% 

C. H. DO ECSO 3.850 h 100%   100% 

 

 

2.7.14 Matriz Curricular da Turma que Ingressou no Semestre 2016/2 

Cumpre ressaltar que os alunos da primeira turma, ou seja, aqueles que 

ingressaram no semestre 2016/2, assim o fizeram no momento em que o PPC ainda 

se encontrava nas fases iniciais do processo de adequação às DCNs 2014. Portanto, 

a Matriz Curricular que esta turma vem cumprindo apresenta pequenas diferenças 

com a relação à Matriz finalizada, aprovada e apresentada neste PPC como aquela a 

ser cumprida pelas demais turmas do curso. 

As diferenças se resumem a algumas mudanças na nomenclatura e nas 

cargas horárias de alguns módulos interdisciplinares. Mudanças que não causaram 
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qualquer tipo de prejuízo ao aprendizado da turma e não alteraram a carga horária 

total do curso. Abaixo seque a matriz a ser cumprida pelos alunos da primeira turma. 

 

ANO 2016 (Mês De Início 07) 

1º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Morfofisioquímica I 280 200 480 

Estudo da Medicina I 80 0 80 

Saúde e Sociedade I 80 40 120 

 C H MODULAR TOTAL em H/R 440 240 680 

 

 

ANO 2017 (Mês de Início 01) 

2º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Morfofisioquímica II 240 240 480 

Estudo da Medicina II 40 20 60 

Saúde e Sociedade II 80 40 120 

 C H MODULAR TOTAL em H/R 360 300 660 

 

 

ANO 2017 (Mês de Início 07) 

3º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Bases do Diagnóstico e da Terapêutica I 80 80 160 

Morfofisiopatologia I 80 40 120 

Doenças Infecto Parasitárias I 100 80 180 

Atenção às Necessidades Individuais em Saúde 40 40 80 

Saúde e Sociedade III 80 40 120 

 C H MODULAR TOTAL em H/R 380 280 660 

 

 

ANO 2018 (Mês de Início 01) 

4º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Bases do Diagnóstico e da Terapêutica II 80 80 160 

Morfofisiopatologia II 60 60 120 

Doenças Infecto Parasitárias II 100 80 180 

Atenção às Necessidades Individuais em Saúde 40 40 80 

Saúde e Sociedade IV 60 60 120 

 C H MODULAR TOTAL em H/R 340 320 660 
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ANO 2018 (Mês de Início 07) 

5º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Clínica Médica I 120 120 240 

Diagnóstico por Imagens 20 40 60 

Fundamentos de Oncologia 40 20 60 

Saúde da Mulher I 80 40 120 

Relação Médico, Paciente, Família e Comunidade 20 40 60 

Saúde e Sociedade V 80 40 120 

 C H MODULAR TOTAL em H/R 360 300 660 

 

 

 

ANO 2019 (Mês de Início 01) 

6º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Clínica Médica II 120 120 240 

Fundamentos de Anestesiologia 20 40 60 

Saúde da Mulher II 80 40 120 

Saúde da Criança I 60 40 100 

Hábitos Nutricionais - Obesidade 30 20 50 

Saúde e Sociedade VI 20 40 60 

 C H MODULAR TOTAL em H/R 330 300 630 

Atividades Complementares I 30 

 CH TOTAL DO PERÍODO 660 

 

 

 

ANO 2019(Mês de Início 07) 

7º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Clínica Médica III 120 120 240 

Clínica Cirúrgica I 20 40 60 

Saúde da Mulher III 60 40 100 

Saúde da Criança II 60 40 100 

Saúde e Sociedade VII 20 40 60 

Diabetes e Hipertensão Arterial 20 20 40 

 C H MODULAR TOTAL em H/R 300 300 600 

Atividades Complementares II 30 

 CH TOTAL DO PERÍODO 630 
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ANO 2020 (Mês de Início 01) 

8º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Clínica Médica IV 40 40 80 

Saúde da Mulher IV 20 40 60 

Saúde da Criança III 40 40 80 

Clínica Cirúrgica II 40 40 80 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia 40 80 120 

Saúde do Idoso I 40 40 80 

Saúde Mental I 40 20 60 

Saúde e Sociedade VIII 00 40 40 

C H MODULAR TOTAL em H/R 220 380 600 

Atividades Complementares III 30 

CH TOTAL DO PERÍODO 630 

 

ANO 2020 (Mês de Início 07) 

9º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Clínica Médica V 24 120 144 

Saúde da Mulher V 24 120 144 

Saúde da Criança IV 24 120 144 

Clínica Cirúrgica III 24 120 144 

Saúde do Idoso II 10 38 48 

Saúde Mental II 24 24 48 

Urgência e Emergência I 24 120 144 

Saúde e Sociedade IX  24 120 144 

C H MODULAR TOTAL em H/R 154 806 960 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV 25 

CH TOTAL DO PERÍODO 985 

 

 

ANO 2021(MÊS DE INÍCIO 01) 

10º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Clínica Médica VI 24 120 144 

Saúde da Mulher VI 24 120 144 

Saúde da Criança V 24 120 144 

Clínica Cirúrgica IV 24 120 144 

Saúde Mental III 24 72 96 

Urgência e Emergência II 24 120 144 

Saúde e Sociedade X  24 120 144 

C H MODULAR TOTAL em H/R 168 792 960 

Atividades Complementares V 25 

CH TOTAL DO PERÍODO 985 
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ANO 2021(Mês de Início 07) 

11º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Clínica Médica VII 24 120 144 

Saúde da Mulher VII 24 120 144 

Saúde da Criança VI 24 120 144 

Clínica Cirúrgica V 24 120 144 

Gestão em Saúde I 24 72 96 

Urgência e Emergência III 24 120 144 

Saúde e Sociedade XI  24 120 144 

C H MODULAR TOTAL em H/R 168 792 960 

Atividades Complementares VI 25 

CH TOTAL DO PERÍODO 985 

 

 

ANO 2022 (Mês de Início 01) 

12º PERÍODO TEO PRA TOTAL 

Clínica Médica VIII 24 120 144 

Saúde da Mulher VIII 24 120 144 

Saúde da Criança VI 24 120 144 

Clínica Cirúrgica VII 24 120 144 

Gestão em Saúde II 24 72 96 

Saúde e Sociedade XII  24 120 144 

Urgência e Emergência IV 24 120 144 

C H MODULAR TOTAL em H/R 168 792 960 

Atividades Complementares VII 25 

CH TOTAL DO PERÍODO 985 

 

 

2.7.15 Distribuição da Carga Horária Total das Atividades Complementares por 

Período para a Turma 2016/2. 

 

DISTRIBUIÇÃO DA CH DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES POR PERÍODO 

PERÍODO C H 

6º PERÍODO 30 h 

7º PERÍODO 30 h 

8º PERÍODO 30 h 

9º PERÍODO 25 h 

10º PERÍODO 25 h 

11º PERÍODO 25 h 

12º PERÍODO 25 h 

TOTAL CH em H/R 190 h 
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2.7.16 Representação Gráfica do Curso 

 

 

 

2.7.17 – Os Eixos Transversais 

Relações Étnico-Raciais: Baseando-se nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e na Resolução CNE/CP Nº 01/2004, o desenvolvimento deste tema tem 

por objetivo possibilitar a formação de profissionais médicos reconhecedores da sua 

importância e envolvidos na promoção de condições de igualdade no exercício dos 

direitos e deveres sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver e pensar, 

próprios aos diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais.  

No âmbito institucional, o Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro) 

tem registro oficial no calendário acadêmico, e a temática da História da Cultura Afro-

Brasileira e Indígena está inclusa em eventos culturais promovidos pela Instituição.  
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O reconhecimento das Culturas Afro-Brasileira e Indígena como componentes 

constituintes da identidade nacional é contemplado no Curso de Medicina de forma 

transversal e no contexto das atividades desenvolvidas nos Módulos 

Interdisciplinares, especialmente no Módulo Estudo da Medicina I e nas Práticas de 

Extensão Curricularizadas ao longo do Curso. 

O que se busca com esta transversalização temática é a exploração de 

questões diretamente relacionadas com uma formação acadêmica que não coloca em 

segundo plano temas de complexa abordagem como, por exemplo: etnia, igualdade, 

cultura e democracia, respeito a diversidade e a pluralidade de ideias, de culturas e 

as peculiaridades regionais e institucionais 

Educação Ambiental: A abordagem transversal de temas e questões 

relacionadas com a sustentabilidade busca contribuir para o alcance de objetivos 

relacionados com a estruturação de uma sociedade capaz de consolidar avanços 

sociais e econômicos que associam as melhorias da qualidade de vida com a 

preservação ambiental. Questões relacionadas com a educação ambiental são 

abordadas de uma forma específica nos módulos Doenças Infecciosas e Parasitárias 

I e II. Nesse sentido, e considerando meio ambiente que inclui a moradia, a rua, o 

corpo humano, as relações interpessoais e a própria natureza em si, o Curso de 

Medicina a Univale, em consonância com a Lei 9.795/1999 e com o Decreto nº 

4.281/2002 situa a transversalização do tema Educação Ambiental como parte 

constitutiva da formação do profissional médico. 

Quando se observa a descrição da “Missão da Univale” contida no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), verifica-se que a abordagem desenvolvida no 

Curso de Medicina encontra-se inteiramente alinhada com a promoção e a formação 

de profissionais médicos capazes de construir e difundir conhecimentos envolvidos 

com a Educação Ambiental na sua região de inserção, pautando-se na melhoria das 

condições de vida da população. 

 Dessa forma, pautando-se na sensibilização da comunidade acadêmica, o 

Curso de Medicina promove uma formação comprometida com a causa ambiental por 

meio de projetos, ações e campanhas educativas. Práticas metodológicas integram 

os módulos de forma transversal, contínua e permanente, cabendo aos professores 

planejar ações estratégicas, visando o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo sobre as questões que envolvem a sustentabilidade.  
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Educação em Direitos Humanos: Em consonância com as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, estabelecidas pela Resolução nº 

01, de 30 de maio de 2012 e demais documentos que defendem e reconhecem a 

liberdade e igualdade de direitos como inerentes a toda pessoa, O Curso de Medicina 

promove a Educação em Direitos Humanos como um conjunto de “concepções e 

práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de 

promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de 

direitos e responsabilidades individuais e coletivas” (BRASIL, 2012, p. 1). 

No desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, os temas relacionados 

com Educação em Direitos Humanos são desenvolvidos transversalmente e 

mantendo consonância com o disposto no PDI e nas demais ordenações da Univale.  

De modo intencional, os módulos interdisciplinares que compõem o percurso 

formativo do Curso de Medicina mantêm total coerência com os princípios dos direitos 

humanos, situando-os como diretrizes da ação docente e discente, como temas de 

reflexão e debate em sala de aula, na busca da promoção de atitudes éticas, da defesa 

da paz e dos direitos da pessoa.  

No transcorrer do processo formativo e, em especial, no Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório – Internato – a abordagem de temas relacionados com a 

Educação em Direitos Humanos inclui os Direitos dos Pacientes e dos Profissionais 

de Saúde, nos diferentes momentos de inserção efetiva e supervisionada dos 

estudantes nos diversificados espaços de atuação profissional. Nesses momentos, e 

especialmente nas situações de inclusão precária, serão colocados em discussão 

questões sobre o respeito aos Direitos Humanos. Ressalta-se, ainda que, nesses 

espaços, os estudantes serão estimulados a adotarem uma postura crítica ao 

exercício das liberdades de expressão, de ir-e-vir e se direitos e deveres relacionados 

com a dignidade humana são plenamente cumpridos. Nesse sentido, o Curso de 

Medicina busca contribuir com o desenvolvimento e a consolidação de relações éticas 

por meio de ações comprometidas com as pessoas. 

 

2.8 – ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO (ECSO) 

Em conformidade com as normas e orientações Institucionais, o Curso de 

Medicina da Univale situa o ECSO ou Internato como uma oportunidade de interação 

do aluno com o mercado de trabalho e como um momento do processo formativo onde 

o discente fortalece seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Neste sentido, o 
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ECSO permite ao discente o estabelecimento de contatos com uma realidade 

profissional onde, por meio de uma participação efetiva e supervisionada, ele poderá 

pesquisar e propor soluções para problemas observados, sempre por meio de 

análises críticas e contextualizadas da dinâmica profissional. 

O ECSO é uma atividade de caráter pedagógico-profissional que articula o 

Curso de Medicina com o mundo do trabalho e com vivências profissionais, integrando 

a estrutura curricular e obedecendo à metodologia pedagógica definida para o curso. 

No desenvolvimento do ECSO, o Curso de Medicina segue as seguintes 

orientações Institucionais: 

I. Propiciar a observação sistematizada de práticas e conhecimentos acadêmicos e 

empíricos;  

II. Trabalhar a formação de competências próprias à atividade profissional e à 

contextualização do currículo; 

III. Instrumentalizar a interação teoria/prática no âmbito da formação profissional;  

IV. Favorecer o trabalho interdisciplinar, estimulando o desenvolvimento de 

concepções integradas do social, propiciando a formação do cidadão, do profissional 

e da pessoa; 

V. Desenvolver parcerias e convênios com instituições, tendo por objetivo o 

atendimento das demandas sociais de uma forma articulada com as políticas e 

prioridades institucionais;  

VI. Acompanhar o desenvolvimento do ECSO, em conformidade com o regulamento 

estabelecido pelo Curso de Medicina da Univale;  

VII. Promover a integração do Curso de Medicina da Univale com as instituições 

concedentes de estágio, incentivando a realização de trabalhos conjuntos e a troca 

de conhecimentos;  

VIII. Envolver as Instituições parceiras no processo de avaliação das atividades do 

ECSO;  

IX. Favorecer o diálogo, o questionamento e a interação entre os pares, assim como 

a criatividade e a inovação;  

X. Favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante e da sua 

criticidade.  
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Ao final de cada etapa, semestre ou período, o aluno será submetido a uma 

avaliação, conforme descrito no Regulamento do ECSO. (ANEXO V) 

As avaliações buscam verificar se os objetivos propostos na elaboração do 

plano de estágio foram alcançados pelos alunos. Para tanto, são propostos os 

seguintes critérios de avaliação:  

I. Domínio de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais;  

II. Elaboração de relatórios ou estudo de casos;  

III. Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, condução das relações 

interpessoais no local de estágio, frequência e pontualidade);  

IV. Cumprimento das normas do estágio;  

V. Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento, desempenho);  

VI. Responsabilidade frente às tarefas e aos compromissos assumidos para a 

concretização do planejamento proposto;  

VII. Avaliação do supervisor ou preceptor;  

VIII. Segurança ao ler e escrever;  

IX. Interesse e dedicação;  

X. Dinâmica/criatividade.  

Como anteriormente descrito, o aluno cumpre o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório (ECSO) ou Internato do nono ao décimo segundo período, 

frequentando serviços hospitalares, serviços ambulatoriais, Unidades de Estratégia 

Saúde da Família e Serviços de Gestão em Saúde, sob a supervisão direta de 

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

distribuídas ao longo dos quatro últimos semestres letivos do curso, sendo que cada 

semestre letivo ou Período tem 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 (ANEXO V). 

 

2.9 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Enquanto os módulos semestrais obrigatórios voltam-se inteiramente para a 

formação geral, as Atividades Complementares abrem espaços para a ampliação dos 
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conhecimentos dos alunos em áreas dos seus exclusivos interesses, oferecendo 

oportunidades de consolidação de conhecimentos e desenvolvimento de atividades 

voltadas para a aquisição de domínio sobre práticas diretamente relacionadas com o 

exercício da Medicina.  

Dentre as atividades complementares será ofertado o ensino de LIBRAS sob a 

forma de uma introdução com sua gramática e alfabeto manual. Diálogos com suas 

estruturas afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. Expressões de 

qualificação e intensidade. Adjetivação. Descrição. Narrativa básica. Tempo presente 

passado e futuro. Lugares. Advérbios e preposição. 

Conforme estabelecido em seu Regulamento (ANEXO II), as Atividades 

Complementares (AC), obrigatórias para a integralização curricular do Curso de 

Graduação em Medicina da Univale, têm uma carga horária de 190 (cento e noventa 

horas) a ser cumprida pelo estudante no transcorrer do curso. 

 São objetivos das atividades complementares:  

• 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;  

• 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;  

• Contribuir com uma maior integração dos módulos de ensino-aprendizagem 

estruturados no Projeto Pedagógico do Curso, por meio de incentivos aos 

docentes e discentes quanto ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

coerentes com a formação ética, científica e cultural.  
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A Comissão de Acompanhamento de Atividades Complementares (CAAC) 

será o órgão responsável pela análise, julgamento, avaliação e validação das 

atividades complementares realizadas pelos discentes. Esta Comissão será composta 

por três docentes do Curso de Medicina, indicados pela Coordenação do Curso; um, 

permanente e os outros dois com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos 

por mais um período. 

Serão consideradas como Atividades Complementares apenas aquelas não 

previstas ou contidas nas unidades curriculares do Curso, devendo, porém, possuir 

relação direta com suas as áreas de conhecimento. 

Detalhamentos sobre as normas a serem cumpridas e as categorias de 

atividades que podem ser consideradas complementares, encontram-se no 

regulamento anexado a este PPC. 

 

2.10 – EMENTAS DOS MÓDULOS COM BIBLIOGRAFIA BÁSICA E 

COMPLEMENTAR 

Os Módulos Interdisciplinares são compostos por grupos temáticos constituídos 

por conteúdos situados em três categorias: conceitual, procedimental e atitudinal.  

• Os conteúdos denominados conceituais ou cognitivos abordam fatos, dados 

concretos, evidências científicas, conceituações, fenômenos e princípios. De um 

modo geral, esses conteúdos são constituídos por saberes considerados 

relevantes para o exercício da profissão médica. Entretanto, esses conteúdos 

também podem se referir a processos de mudanças nas práticas da Medicina ou a 

mudanças sociais que ocorreram em tempos recentes ou remotos e que alteraram 

o nosso entendimento sobre fatos, conceitos, leis, regras, princípios, relações de 

causa e efeito, etc. De uma maneira geral, o domínio desses conteúdos deve 

ocorrer de forma gradual e crescente em termos de complexidade. Para tanto, é 

indispensável que o docente adote a postura de mediador nas suas interações 

didático-pedagógicas e estimule a participação ativa do aluno no processo ensino-

aprendizagem. Alguns módulos do curso desenvolvem conteúdos quase que 

inteiramente conceituais. 

• Os conteúdos procedimentais ou psicomotores se relacionam, essencialmente, 

com as habilidades necessárias à execução de determinados procedimentos, ou 
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seja, eles se relacionam com as técnicas, métodos, normatizações, estratégias e, 

ainda, com as ações voltadas para o alcance de um ou mais objetivos. Em síntese, 

esses conteúdos tratam do “saber fazer” e, como alguns componentes modulares 

se caracterizam por uma acentuada predominância de conteúdos procedimentais, 

uma eficiente ligação desses componentes com aqueles onde predominam 

conteúdos cognitivos será efetuada a partir do fluxo semestral de conteúdos, dos 

planos de ensino e das aulas, sempre estabelecendo ligações entre a 

interdisciplinaridade e a formação de egressos reconhecedores da importância da 

visão integral do ser humano na atenção à saúde.  

• Os conteúdos atitudinais ou afetivos referem-se aos valores éticos, morais e às 

posturas a serem adotadas pelos egressos no transcorrer da vida e do exercício 

profissional. Enquanto os conteúdos procedimentais e conceituais versam sobre o 

“saber fazer” e o “saber”, o conteúdo atitudinal trata do “saber para que”. Neles, 

valores sociais, éticos e morais se mesclam com as ideias que vão sendo 

apreendidas e posturas que vão sendo adotadas no transcorrer do curso e se 

correlacionando com possíveis tendências, predisposições ou formas de agir. 

Nesse âmbito, situam-se as reações, as pactuações coletivas os padrões 

comportamentais e os consensos que precisam ser interiorizados pelos alunos de 

uma forma ativa, crítica e reflexiva. Em todos grupos temáticos os estudantes 

vivenciarão conteúdos atitudinais.  

A importância de cada um desses conteúdos se torna evidente por meio das 

suas relações com os objetivos a serem alcançados e com as habilidades e 

competências a serem adquiridas pelos alunos em cada módulo interdisciplinar. As 

descrições dos objetivos, competências e habilidades estão contidas nos planos de 

ensino-aprendizagem modulares. 

Partindo do pressuposto que as ementas são bases sobre as quais se 

desenvolvem os planejamentos didático-pedagógicos dos módulos, antes das suas 

descrições torna-se imperativo tecer algumas considerações a respeito de dois 

preceitos: um de ordem operacional e outro de ordem conceitual que serão adotados 

em todos os planos de ensino do primeiro ao último semestre do curso. 

Na ordem operacional, este Projeto Pedagógico considera as atividades 

teóricas e práticas como instrumentos de estímulo ao desenvolvimento da autonomia 

do aluno em seu processo de aprendizagem. Atividades favorecedoras da aquisição 

de conhecimentos por meio de quatro etapas: ver, questionar, julgar e agir. 
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▪ Ver: O estudante situa-se diante do problema; 

▪ Questionar: O estudante constrói seu relacionamento com o problema; 

▪ Julgar: O estudante busca a correta resposta para o problema; 

▪ Agir: O estudante avalia o resultado da resposta encontrada. 

Nas abordagens dos conteúdos modulares, as atividades teóricas serão 

desenvolvidas por meio de aulas expositivas interativas, amplamente dialogadas, por 

meio da problematização, da elaboração de mapas conceituais e da discussão de 

casos clínicos, sempre contando com recursos audiovisuais e materiais de apoio 

como livros, artigos científicos e sites da internet. Discussões em grupo, conclusões 

elaboradas a partir de sínteses compartilhadas, juntamente com a participação nos 

Seminários de Integração também farão parte das atividades teóricas.  

Nas aulas práticas, grupos menores de estudantes frequentarão laboratórios, 

unidades de atenção à saúde, comunidades, ambulatórios e serviços hospitalares, 

sempre interagindo com os docentes e/ou preceptores de uma forma próxima e 

facilitadora da aquisição de habilidades e competências.  

Sobre as questões predominantemente conceituais, preceitua-se para os 

planos de ensino modulares a adoção de concepções que, além de não situarem a 

saúde e a doença como antinomias, podem abrir espaços para os estudantes 

entenderem a saúde como algo mais complexo que a simples ausência de doenças. 

Ao distanciar-se das concepções reducionistas, este PPC preconiza o uso de 

estratégias capazes de estimular os estudantes a adotarem comportamentos próprios 

de uma prática médica humanista que situa saúde e doença como expressões da vida.  

Para que as estratégias adotadas nos planejamentos sejam realmente efetivas, 

torna-se fundamental que a característica problematizadora da proposta pedagógica 

se ampare em sólidas conceituações sobre saúde e doença, como aquelas 

elaboradas por Georges Canguilhem: 

A saúde como um conjunto de segurança e seguros. Seguranças no presente 

e seguros para prevenir o futuro. [...] A saúde é um guia regulador das possibilidades 

de reação. A vida está, habitualmente, aquém de suas possibilidades, porém, se 

necessário, mostra-se superior à sua capacidade presumida. Isto é patente nas 

reações de defesa do tipo inf lamatório. Se a luta contra a infecção obtivesse vitória 

imediata, não haveria inf lamação. Se as defesas orgânicas fossem imediatamente 

forçadas, não haveria inf lamação. Se há inf lamação é porque a defesa anti -
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infecciosa é, ao mesmo tempo, surpreendida e mobilizada. Estar em boa saúde é 

poder cair doente e se recuperar; é um luxo biológico. 

Ao contrário, a característica da doença consiste numa redução da margem 

de tolerância às inf idelidades do meio [...]. Esta redução consiste em só poder viver 

em meios diferentes e não apenas em alguns lugares do antigo meio. [...]  

No fundo, a ansiedade popular diante das complicações da doença traduz 

apenas esta experiência. Não é tanto da doença propriamente dita que se cuida, 

mas, sobretudo, das doenças que podem se sobrepor à primeira, pois há uma 

precipitação de doenças, mais do que uma complicação da doença. Cada doença 

reduz o poder de enfrentar as outras, gasta o seguro biológico inicial sem o qual não 

haveria nem mesmo a vida12. 

 

Em seu enfoque Canguilhem não situa saúde como ausência de doenças, mas 

como uma expressão da vida, tanto em seus aspectos subjetivos e existenciais quanto 

em sua capacidade de reagir adequadamente às agressões psíquicas, físicas e 

biológicas do meio em que o ser humano vive. 

Nesse enfoque abrangente, onde a potencialidade da vida prevalece e a 

doença não é vista como uma entidade que toma conta dos corpos, os estudantes, de 

uma forma problematizadora e com a mediação docente, podem encontrar 

sustentação para a estruturação de um comportamento profissional que vê a prática 

médica como um conjunto de meios capazes de ajudar a manutenção da saúde ou de 

ajudar os enfermos a se recuperarem. 

Para lidar com o falso antagonismo entre a adoção de a postura científica e 

uma prática médica humanitária, o PCC propõe a utilização de algumas ferramentas 

contidas na proposta da Medicina Baseada em Evidências (MBE). O uso destas 

ferramentas demonstrará a concreta possibilidade de uma perfeita harmonia entre o 

rigor científico e um relacionamento médico-paciente solidário. Neste contexto, entra 

a informática como uma impulsionadora da educação continuada no exercício 

profissional, uma vez que a MBE “é um processo sistemático de achados, de 

avaliações e de utilizações das pesquisas contemporâneas, como base para decisões 

clínicas concretas ou para a viabilização de estudos científicos”.13 

No âmbito da MBE, os estudantes deverão vencer quatro etapas nas suas 

atividades cotidianas de estudos e formulações de respostas:  

 
12 CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 5. ed. São Paulo. Forense Universitária, 2002,  
p.161 
13DRUMOND, J. P. ELIEZER Silva. Medicina baseada em evidências. Atheneu, São Paulo, SP.1998, 

p. 11-12. 
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1. Formulação clara de um determinado problema; 

2. Pesquisa de trabalhos relevantes na literatura correspondente; 

3. Avaliação crítica das evidências, em relação à sua validade e utilização; 

4. Implementação das evidências encontradas. 

O emprego sistemático e cotidiano dessas quatro etapas a serem vencidas 

permitirá aos estudantes o alcance de elevados graus de precisão nos levantamentos 

e na elaboração das questões por meio de acessos às fontes bibliográficas 

garantidoras da validade das evidências encontradas, lhes possibilitando vincular 

essas evidências às situações reais com as quais estão lidando, seja o estudo de um 

caso clínico ou uma fundamentação teórico-científica capaz de respaldar uma 

decisão. 

Embora a proposta da MBE apresente algumas características tecnicistas, a 

utilização de algumas das suas ferramentas não entra em conflito com a proposta 

pedagógica adotada pelo curso, uma vez que essa utilização se volta estritamente 

para a necessidade dos alunos aprenderem a tomar decisões baseadas em 

evidências científicas, uma vez que a Medicina é um ponto de confluência de várias 

ciências e, sendo assim, o rigor científico é indispensável para o alcance de um 

elevado grau de eficiência na sua prática. 

Após a definição desses pressupostos, segue a descrição das ementas e 

bibliografias que servirão de base para os planejamentos modulares. 

 

2.10.1 - Ementas e Bibliografia dos Módulos do Primeiro Semestre Letivo 
 

MORFOFISIOQUÍMICA I 

PRIMEIRO PERÍODO 

Código: MFQ 1 Carga Horária Semestral: 480 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Anatomia Humana I; Bioquímica I; Biofísica; Biologia 

Celular e Molecular; Embriologia Humana I; Fisiologia Humana I. 

 

EMENTA 

Por meio de estudos integrados, o Módulo aborda a complexidade contida no ser 

humano desenvolvendo conteúdos relacionados com a origem da vida e com a 

evolução da célula. Desenvolve estudos sobre as soluções; sobre a organização 

química e estrutural dos seres vivos. Também de forma integrada, o módulo 

desenvolve estudos sobre: Fundamentos do Genoma; DNA, RNA; Estrutura; 
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Organização dos Cromossomos; Cromatina; Replicação; Transcrição e tradução. 

Organização básica das células: procariontes e eucariontes. Métodos de estudo da 

célula. Estrutura e funções da membrana plasmática. Citoesqueleto. Matriz 

Intracelular. Transformação de Energia na Célula. Organelas de Síntese. Processos 

de síntese e secreção de macromoléculas. Inclusões Citoplasmáticas. Ciclo celular. 

Manutenção e Controle da Função Celular. Tecido conjuntivo próprio. Tecidos 

cartilaginosos. Tecido ósseo. Tecido muscular. Tecido Conjuntivo Sanguíneo: Tecido 

Hematopoiético. Divisões da Anatomia Humana. Estudo Geral dos Ossos. Estudo 

Geral das Articulações. Estudo Geral dos Músculos. Cabeça e Pescoço. Coluna 

Vertebral. Membros Inferiores: Cintura Pélvica; Coxa; Perna; Pé. Membros 

Superiores: Cintura Escapular; Braço; Antebraço; Mão. Homeostase. Termodinâmica 

Biológica. O metabolismo celular e as funções biológicas. Metabolismo e 

Bioenergética. Metabolismo anaeróbico. Compartimentos dos líquidos corporais. 

Biopotenciais. Organização funcional do sistema nervoso periférico. Sistema Nervoso 

Somático e Sistema Nervoso Autônomo. Músculo estriado cardíaco. Músculo liso 

visceral. Tecido sanguíneo. Meiose; Células Reprodutoras. Conceitos Gerais de 

Embriologia. Etapas da gametogênese. Fecundação. Mecanismos celulares na 

morfogênese. Categorias de processos morfogenéticos. Fase de 

segmentação/clivagem e mórula. Fase de blástula. Fase de gastrulação. 

Diferenciação dos folhetos embrionários. Diferenciação dos folhetos embrionários. 

Período Fetal. Principais alterações teratológicas da primeira até a oitava semana e 

do período fetal. Conceitos básicos de química geral. Termodinâmica. Água e sua 

importância biológica. Soluções. Sistemas dispersos. Composição química das 

membranas. Transporte de Substâncias em sistemas contínuos. Bioeletrogênese. 

Aminoácidos e proteínas. Carboidratos. Lipídeos. Semiótica Química. Transdução do 

sinal intracelular e modulação de fatores nucleares. Equilíbrio ácido - base. 

Mioglobina; Hemoglobina. Metabolismo do eritrócito. Coagulação Sanguínea. 

Biofísica da Contração Muscular. Características biofísicas da hemoglobina e da 

mioglobina. Transporte de Oxigênio. Hemoglobina do adulto e hemoglobina fetal. 

Como componente do eixo temático Bases Científicas e Clínicas da Formação 

Médica, o módulo ressalta a significância dos seus conteúdos na composição das 

competências e habilidades que sustentam o exercício da Medicina, efetuando 

correlações entre os saberes nele contidos e as práticas em saúde. Nas 480 horas 

semestrais deste módulo 105 horas são destinadas para o desenvolvimento das 

Atividades Curriculares de Extensão conforme encontra-se definido neste PPC. 
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Como, a cada semestre letivo, podem ocorrer mudanças nos objetivos a serem 

alcançados, o detalhamento destas atividades será efetuado nos Planos de Ensino 

deste Módulo Interdisciplinar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. 571.6 F981 AC: 239153 

2. DRAKE, Richard L.; VOGL, A. W.; MITCHELL, A. W. M. Gray's anatomia 
clínica para estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 611 

D763gAC:238939 

3. GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2015. 612.014 

M929c AC: 238606 

4. GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2017. 612 G992tAC:238928 

5. LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de 

Lehninger. 6. ed. São Paulo: Sarvier, 2014.612.015 N425l AC: 237928 

6. MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia clínica. 
10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 611.013 M822eAC: 239137 

7. MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia básica. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 611.013 M822eAC: 238932 

8. MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada 
para a clínica. 7. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 611 
M822a AC: 239652 

9. MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto. Curso de biofísica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. AC: 233970 

10. NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2015. 611.00223 N474a AC: 238929 

11. ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas: correlações 
com biologia celular e molecular. 7. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017.571.5 R825h AC: 239495 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Reimp. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018. 612 A298fAC: 239489 

2. CARLSON, Bruce M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 611.013 C284e AC:238934 

3. CARVALHO, H. F.; RECCO-PIMENTEL, S. M. A célula. 3. ed. Barueri: Manole, 

2013. AC:5001846 

4. DURÁN, José Enrique R. Biofísica: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: 

Pearson, 2011. AC:5006518 

5. JUNQUEIRA, Luiz Carlos U.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 

9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 571.6 J95b AC: 238865 

6. JUNQUEIRA, Luiz C. U.; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto e atlas. 

12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 571.5 J95hAC:239147 

7. MORAN, Laurence A. et al. Bioquímica. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2013. 
AC:5007107 
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8. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 4. ed. Reimp. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 612.015 M393bAC:238871 

9. PAOLI, Severo de (Org.). Citologia e embriologia. São Paulo: Pearson, 2014. 

AC:5003796 

10. SADLER, T. W. Langman embriologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016. 611.013 S126lAC:238933 

11. STANFIELD, Cindy L. Fisiologia humana com My Health Lab. 5. ed. São 

Paulo: Pearson, 2014. AC: 5007122 

12. TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. 

12. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 611 T712p 
AC:238951 

13. VAN DE GRAAFF, Kent M. Anatomia humana. 6. ed. Reimp. Barueri: Manole, 
2013. AC:5000335 

 

PERIÓDICOS 

ARQUIVOS BRASILEIROS DE ENDOCRINOLOGIA & METABOLOGIA. São Paulo: 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, -. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-

2730&nrm=iso&rep=&lng=pt 

THE LANCET. Philadelphia: Elsevier-. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736 

TRENDS IN NEUROSCIENCES. Maryland Heights: Elsevier -. Disponível em 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01662236 

 

 

 

ESTUDO DA MEDICINA I 
PRIMEIRO PERÍODO 

Código: ESM 1 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Deontologia e Ética Médica; Filosofia e História da 

Medicina. 

 

EMENTA 

De uma forma integrada o Módulo percorre o trajeto da Medicina ao longo da História, 

abordando:  Concepções Filosóficas: Vida; Saúde; Doença; A relação 

médico/doença/paciente em diferentes épocas da humanidade. O Humanismo e a 

Humanização na Medicina. A Medicina na Antiguidade Clássica. A Medicina na Idade 
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Média. A Medicina no Renascimento. A Medicina na Modernidade. O Relatório Flexner 

e a Educação Médica. O olhar médico como instrumento fundador de valores culturais. 

Medicina Baseada em Evidencias. História da prevenção das doenças transmissíveis. 

História da descoberta de alguns medicamentos. Fundamentos filosóficos dos direitos 

humanos. A Medicina como uma atividade humana identificável. Nas áreas da 

Deontologia e da Ética o módulo desenvolve: A ética no exercício da medicina. A ética 

no contemporâneo. A moral. Os direitos humanos. Direito e deveres do paciente. 

Conduta do estudante de medicina. O Código de Ética Médica. A Relação Médico/ 

Morte/Morrer. A moral e a ética nas relações: professor-aluno, aluno-aluno, aluno-

paciente, aluno-instituições, instituições-aluno. Documentos Médico-legais: Pericias e 

Peritos. Ética nas publicações médicas. Conselhos Regional e Federal de Medicina. 

Omissão de Socorro.  Os Prontuários Médicos. Comissões de Ética Médica. 

Componente do eixo temático Bases Humanísticas da Formação Médica o Módulo 

ressalta a importância da Medicina como uma profissão que lida com a saúde e a 

doença como partes integrantes de um único e dinâmico processo, deixando entrever 

que multiplicidade de fatores implicada nas intervenções sobre as pessoas doentes 

exige dos profissionais da área de saúde, uma visão que considera a cura como o 

resultado de ações sobre processos que precisam readquirir o equilíbrio por meio de 

interações e cuidados que contam com a participação da pessoa doente e de equipes 

multiprofissionais. Durante seu desenvolvimento, o módulo estabelece aproximações 

com os temas dos outros grupos temáticos do mesmo Período, especialmente 

aqueles relacionados com Antropologia e Sistemas de Saúde. Nessas aproximações, 

os Seminários de Integração desempenham um papel de fundamental importância. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ALLAMEL-RAFFIN, C.; LEPLÈGE, Alain; MARTIRE JUNIOR, L. História da 
medicina. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2011. 610.9 A416h 239460 

2. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Código de ética médica e legislação dos conselhos de medicina. 6. ed. Rio 
de Janeiro: CREMERJ, 2012. AC: 239333. 

3. MIZIARA, Ivan Dieb; MIZIARA, Carmem Silvia M. G. Guia de bolso de ética, 

bioética e deontologia médica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. 174.2 M685g 
AC:240100 

4. PORTER, Roy. Cambridge: história da medicina. Rio de Janeiro: Revinter, 2008. 
610.9 P847c AC:239514 

5. PRATA, Henrique Moraes. Cuidados paliativos e direitos do paciente 

terminal. Barueri: Manole, 2017. AC: 5002131 

6. ROONEY, Anne. A história da medicina: das primeiras curas aos milagres da 
medicina moderna. São Paulo: M books, 2013. 610.9 R777h AC:239466 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CALDWELL, Taylor. Médico de homens e de almas. 67. ed. Rio de Janeiro: 

Record, 2018. 813 C147mAC: 239468 

2. GORDON, Noah. O físico: a epopeia de um médico medieval. Rio de Janeiro: 
Rocco, [201-?]. 813 G664f (livro não possui data de edição. Foi cadastrado na 
biblioteca em 2018) AC:239465 

3. GURGEL, Cristina. Doenças e curas: o Brasil nos primeiros séculos. São Paulo: 
Contexto, 2010. AC: 5000946 

4. LIONÇO, Márcia Helena C. O direito e a morte: uma abordagem ética. Caxias 
do Sul: Educs, 2010. AC: 5005288 

5. RUIZ, Cristiane Regina; TITTANEGRO; Gláucia Rita (Org.). Bioética: uma 

diversidade temática. São Caetano do Sul: Difusão, 2007. AC: 5008081 

6. UJVARI, Stefan Cunha. Pandemias: a humanidade em risco. São Paulo: 
Contexto, 2011. AC:5005827 

 

 

 

SAÚDE E SOCIEDADE I 
PRIMEIRO PERÍODO 

Código: SSO 1 Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Antropologia; Saúde Coletiva I. 
 

EMENTA 

O Módulo aborda conceitos de indivíduo, grupo e sociedade juntamente com 

fundamentos de antropologia. Reflexões sobre o processo saúde-doença e suas 

relações com a cultura e a sociedade são desenvolvidas em no contexto da a 

Antropologia e das representações das doenças. A Cultura Humana: Conceitos 

relacionados. Processos culturais. O contato entre culturas: As relações étnico-raciais. 

A construção da sociedade brasileira. Elementos da cultura afrodescendente e 

indígena. O sincretismo religioso. O conceito de saúde e doença numa perspectiva 

sociocultural. Representações sociais de doença. A doença como desvio social. 

Antecedentes Socioculturais e as noções de saúde e doença. Eu e o outro. A 

diversidade cultural na abordagem da saúde. O “Modo de Ser Médico” em relação aos 

doentes. Relacionamento médico e paciente. Teorias da comunicação. A 

despersonalização do doente. Crenças e saberes no território da saú de. Família 

contemporânea. Novos contextos e formações. A Medicina solidária é possível? 

Políticas públicas diante das subjetividades (cultura). Medicalização da saúde: Sua 

presença no ensino. O que é política social e política de saúde? História das políticas 
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de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes. O processo de 

municipalização da saúde no Brasil. A Política Nacional de ABS. Princípios e diretrizes 

da Estratégia Saúde da Família. A unidade básica no contexto do sistema de saúde. 

Conceitos ampliado de saúde. Política Nacional de promoção à Saúde. O Sistema de 

Regulação do SUS. Tipos de tecnologia de cuidado: Acolhimento e vínculo. 

Judicialização da saúde. Para sustentar as vivências dos estudantes junto às 

comunidades e viabilizar uma adequada estruturação das visitas domiciliares, a 

definição de uma Região Programática (Territorialização) circunscrita às áreas de 

referenciação para as  unidades da Estratégia de Saúde da Família (USF), possibilita 

que, nessa região, os estudantes desenvolvam um processo de obtenção e análise 

de informações sobre as condições de vida da população, constituindo um dos 

instrumentos a serem utilizados no entendimento de questões bio-psico-sócio-

econômico-culturais e ambientais envolvidas na identificação dos problemas de 

saúde. Esta vivência acontecerá nas 40 horas de aulas práticas, constituindo as 

Práticas de Extensão Curricular (PEC) do Módulo, acrescidas de 15 horas de outras 

Atividades de Extensão Curricular. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.). et al. Tratado de saúde coletiva. 
2. ed. Reimp. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015. 614.0981 T776 

AC: 238185 

2. GUSSO, Gustavo; LOPES, J. M. C. (Org.). Tratado de medicina de família e 
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2v.  

614 T776AC:239504 

3. Mc CALLUM, Cecilia Anne; ROHDEN F. (Org.). Corpo e saúde na mira da 

antropologia: ontologias, práticas, traduções. Salvador: EDUFBA, 2015. 
306.461 C787AC:238950 

4. MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde Organização Mundial da Saúde. 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2011. 614.0981 M538r AC: 240234 

5. PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar de (Org.). Saúde coletiva: 
teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2014.   614 S255AC:238937 

6. SIQUEIRA, Sueli (Org.). No caminho das ciências sociais para 

compreender o mundo contemporâneo. Governador Valadares: Univale, 
2007.300 N756AC:225091 

7. STANFIELD, Cindy L. Fisiologia humana com My Health Lab. 5. ed. São 

Paulo: Pearson, 2014. AC: 5007122 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ALMEIDA, Débora Vieira de.  A humanização dos cuidados em saúde: uma 

proposta conceitual. Goiânia: AB, 2012. 610.73 A447hAC:238643 

2. ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MEDICINA. SUS: o que você precisa saber 
sobre o Sistema Único de Saúde. São Paulo: Atheneu, 2010.614.068 

A849sAC:225371 

3. CARVALHO, Sérgio R. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e 
mudança. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2013. 614 C331sAC:237952 

4. CHICARINO, Tathiana (Org.). Antropologia social e cultural. São Paulo: 
Pearson, 2015. AC:5001524 

5. HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2009.614 H478cAC:238953 

6. HERZFELD, Michael. A produção social da indiferença: explorando as raízes 
simbólicas da burocracia ocidental. Petrópolis: Vozes,2016. 302.35 

H582pAC:238960 
7. KEESING, Roger M. Antropologia cultural: uma perspectiva contemporânea. 

Petrópolis:  Vozes, 2014. 306 K26aAC:238957 

8. LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 26. ed. Rio de 

Janeiro: J. Zahar, 2014. 306 L318cAC:237931 

9. MANSO, Maria Elisa G.; ALVES, Júlio Cesar M. (Org.). Manual de saúde 
coletiva e epidemiologia. São Paulo: Martinari, 2015.614.068 M294AC:238624 

10. SAILLANT, Francine; GENEST, Serge. Antropologia médica: ancoragens 

locais, desafios globais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012.362.1042 A636AC:239519 

 

 

 

 

2.10.2 - Ementas e Bibliografia dos Módulos do Segundo Semestre Letivo 

 

MORFOFISIOQUÍMICA II 

SEGUNDO PERÍODO 

Código: MFQ 2 Carga Horária Semestral: 480 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Anatomia Humana II; Bioquímica II; Biologia Tecidual; 

Embriologia Humana II; Fisiologia Humana II; Genética. 

 

EMENTA  

Este Módulo ressalta a significância e desenvolve de forma integrada conteúdos 

relacionados com as características bioquímicas, fisiológicas, histológicas, 

embriológicas, e morfológicas do organismo humano, enfatizando os seguintes temas: 

Tecidos epiteliais de revestimento. Estrutura histológica dos capilares sanguíneos e 

linfáticos. Constituição histológica: Artérias, veias. Coração. Sistema Linfático. 

Sistema Respiratório. Sistema Digestório. Sistema Urinário. Sistema Reprodutor 
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Masculino. Sistema Reprodutor Feminino. Sistema Endócrino. Sistema Nervoso. 

Anatomia do Tórax. Anatomia do Sistema Circulatório. Anatomia do Sistema 

Respiratório. Anatomia do abdome. Anatomia do Sistema Urinário. Anatomia dos 

Sistemas Reprodutores Masculino e Feminino. Anatomia do Sistema Endócrino. 

Anatomia do Sistema Nervoso. Fisiologia Cardiovascular. Automatismo Cardíaco. 

Débito cardíaco. Hemodinâmica. Curva de função cardíaca. Regulação da Pressão 

Arterial. Fisiologia Respiratória. Fisiologia do Sistema Digestório. Fisiologia do 

Sistema Urinário. Funções das gônadas masculinas e femininas. Hipófise. Tireoide. 

Sistema extrapiramidal. Sistema Reticular e Sono. Comportamento e Emoções. 

Funções Neurais Superiores. No grupo temático Embriologia Humana serão 

desenvolvidos os seguintes conteúdos: Desenvolvimento do sistema tegumentar. 

Origem e desenvolvimento do Sistema Cardiovascular. Circulação Fetal. Circulação 

neonatal. Desenvolvimento do Sistema Respiratório. Desenvolvimento do Sistema 

Digestório. Desenvolvimento do Sistema Urinário. Etapas do desenvolvimento das 

gônadas. Alterações endócrinas durante a gravidez. Sistema Endócrino: 

Morfogênese. Sistema Nervoso: Morfogênese. Principais alterações fisiológicas que 

se processam no recém-nascido. O grupo temático bioquímica desenvolverá: Biofísica 

do Músculo Cardíaco. Biofísica da Circulação Sanguínea. A base molecular e 

bioquímica das doenças genéticas. Sistema Respiratório. Sistema Digestório: 

Bioquímica da digestão. Metabolismo hepático. Catabolismo do Heme. Biofísica e 

bioquímica relacionada com o Sistema Urinário. Biofísica e bioquímica relacionada 

com: Tireoide; Suprarrenais; Pâncreas Endócrino; Paratireoides; Funções Endócrinas 

de Outros Órgãos. A Genética abordará: Organização do Genoma Humano. Herança 

Clássica: Bases da Hereditariedade. Padrões de herança monogênica. 

Hemoglobinopatias. Genética epidemiológica. Fundamentos da citogenética. 

Manutenção da integridade genética. Mutação e Mutagênese. Alterações 

cromossômicas. Herança complexa. Genética do sistema imune. Aconselhamento 

genético. Genética do comportamento.  Evolução humana. De uma forma semelhante 

ao módulo Morfofisioquímica I, este Módulo que também é componente do eixo 

temático Bases Científicas e Clínicas da Prática Médica permanece estudando as 

características funcionais e morfológicas do organismo humano dentro dos padrões 

da normalidade e demonstrando a importância dos saberes nele contidos para a 

composição da base que sustenta o exercício da Medicina. Nas 480 horas semestrais 

deste módulo estão incluídas 105 horas destinadas ao desenvolvimento das 

Atividades Curriculares de Extensão. Em conformidade com o que se encontra 
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estabelecido neste PPC, o detalhamento dessas atividades será efetuado nos Planos 

de Ensino deste Módulo Interdisciplinar, uma vez os objetivos a serem alcançados 

podem mudar a cada semestre letivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CARLSON, Bruce M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  611.013 C284eAcervo: 238934 

2. DRAKE, Richard L.; VOGL, A. W.; MITCHELL, A. W. M. Gray's anatomia 

clínica para estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  611 
D763gAcervo: 238939 

3. GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 11. ed. Reimp. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 576.5 I61Acervo: 239473; 2009 - 
Acervo: 229905; 2006: Acervo: 228691; 2002 - Acervo: 161988; 2001- Acervo:155460 

4. GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2017.  612 G992tAcervo: 238928 

5. KIERSZENBAUM, Abraham L.; TRES, L. L. Histologia e biologia celular: uma 

introdução à patologia. 4. ed. R.J: Elsevier, 2016.  571.5 K47hAc: 238944 

6. LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de 
Lehninger. 6. ed. São Paulo: Sarvier, 2014.  612.015 N425lAcervo: 237928 

7. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 4. ed. Reimp. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  612.015 M393bAcervo: 238871 
8. 2015 - Acervo: 238178   2007- Acervo: 227983 

9. MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia clínica. 

10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  611.013 M822eAcervo: 239137 

10. NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2015. Acervo: 238929; 2003 - Acervo: 177993 

11. NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, Roderick R.; WILLARD, Huntington F. 
Thompson & Thompson: genética médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2016.  576.5 N975tAcervo: 239471 

12. ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas: correlações 
com biologia celular e molecular. 7. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017.  571.5 R825hAC:239495 

13. STANFIELD, Cindy L. Fisiologia humana com MyHealth Lab. 5. ed. São 
Paulo: Pearson, 2013.Acervo: 5007122 

14. TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. 

12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  611 T712pAcervo: 238951 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Reimp. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018.  612 A298fAcervo: 239489 

2. ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 6. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. 571.6 B615Acervo: 2391282010 - Acervo: 238607   2004 - 

Acervo: 197978 
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3. BERNE, Robert M.; LEVY, M. N. (Ed.). Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. 612 F537 Acervo: 238257 2004 - Acervo: 229882      
2000 - Acervo: 131073 

5. COSTANZO, Linda. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.  612 

C838fAcervo: 240099. 2014 - Acervo: 239248   2008 - Acervo: 228660   2005 - 
Acervo: 209398   2004 - Acervo: 205074 

6. JUNQUEIRA, Luiz C. U.; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto e atlas. 

12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 571.5 J95hAcervo: 238866 

7.  MARSHALL, William J. et al. Bioquímica clínica: aspectos clínicos e 
metabólicos. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  616.0756 B615 

Acervo: 238943 

8. MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia básica. 9. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 611.013 M822eAcervo: 238932 

9. NEIVA, G. S. M. (Org.). Histologia. São Paulo: Pearson, 2015. 

Acervo: 5003794 

10. PAOLI, Severo de (Org.). Citologia e embriologia. São Paulo: Pearson, 2014. 
Acervo: 5003796 

11. SCHUMACHER, Udo; SCHUNKE, Michael; SCHULTE, Erik. Prometheus atlas 
de anatomia. 2. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013. 3v. 611.00223 

S393p v.1Acervo: 239486 v.2Acervo: 239488 v.3, Acervo: 239487 

12.  STRYER, L.; TYMOCZKO, J. L.; BERG, J. M. Bioquímica.7. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 7. MORAN, Laurence A. et al. Bioquímica. 
5. ed. São Paulo: Pearson, 2013. 612.015 S928bAcervo: 2389312008 – 

Acervo: 230426; 2004 - Acervo: 178126 

13. VARGAS, Lúcia R. B. (Org.). Genética humana. São Paulo: Pearson, 2015. 

Acervo: 5003798 

 

 

 

ESTUDO DA MEDICINA II 
SEGUNDO PERÍODO 

Código: ESM 2 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Métodos e Técnicas de Pesquisa. Laboratório de 

Habilidades I.  

 

EMENTA: 

O Módulo estimula o estudo e promove discussões sobre: Princípios gerais do método 

científico. Aplicações do método científico em Medicina: perspectiva histórica e 

contemporânea. Pesquisa bibliográfica: fontes, métodos de busca e seleção da 

informação. Formulação de hipóteses científicas e proposição de estratégias para 

testá-las. Características de delineamentos de pesquisa qualitativa e quantitativa. A 

Ética na pesquisa científica. Protocolo de pesquisa. Modelos de investigação médica. 
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Enfoques da pesquisa médica. Lógica do processo de recuperação eficiente da 

informação médica relevante. Pilares da apreciação crítica da literatura médica. 

Bibliotecas virtuais. Busca bibliográfica em bases eletrônicas de acesso remoto. 

Recuperação de artigos médicos pelos mecanismos de busca bibliográfica em bases 

informatizadas. No âmbito do Laboratório de Habilidades I e dos fundamentos de 

primeiros socorros serão oferecidos: Como agir em uma situação de emergência pré-

hospitalar. Princípios da organização do atendimento pré-hospitalar. Sinais Vitais. 

Oxigenação Sinais de oxigenação inadequada; oximetria de pulso; terapia com 

oxigênio. Medidas de suporte básico de vida da criança e do adulto. Atendimento 

inicial ao trauma e imobilização. Fraturas, entorses e sangramentos. Lipotímia, 

convulsões e Acidente Vascular Cerebral (AVC). Dor torácica aguda. Dor abdominal 

aguda. Sistema Respiratório: Asma, anafilaxia, e obstrução das vias aéreas. 

Queimaduras. Acidentes com animais peçonhentos e intoxicações. Drogadição: 

Urgências. Parto e recepção do recém-nascido. Como componente do eixo temático 

Bases Humanísticas da Formação Médica o módulo estabelece ligações com grupos 

temáticos desenvolvidos no mesmo semestre e no semestre anterior especialmente 

com Estudo da Medicina I, oferecendo, aos estudantes, oportunidades de 

relacionamento aprendizado e discussões sobre importantes questões que permeiam 

o cotidiano das práticas em Medicina. As noções de primeiros socorros visam apenas 

situar os estudantes sobre posturas a serem adotadas diante de eventuais e possíveis 

"emergências de rua". 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ATENDIMENTO pré-hospitalar ao traumatizado: básico e avançado. 8. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2017. 616.025 A864 Acervo: 239469 2007 Acervo: 234087 

2. RIBEIRO JR., Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 

Janeiro: Roca, 2016. 617.1 R484fAcervo: 239510 

3. RODRIGUES, Maísa Aparecida S. (Org.). Bioestatística. São Paulo: Pearson, 
2014. Acervo: 5003733 

4. SIQUEIRA, Sueli. O trabalho e a pesquisa científica na construção do 

conhecimento. 2.ed. Governador Valadares: Univale, 2005.  001.42 
S618tAcervo: 210961 2002 - Acervo: 210962 

5. VIEIRA, Sonia, HOSSNE, Willian Saad. Metodologia científica para a área de 
saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Elservier, 2015. 001.42 V658mAcervo: 239494 

6. WHITAKER, Iveth Y.; GATTO, Maria Alice F. (Org.). Pronto-Socorro: atenção 

hospitalar às emergências. Barueri: Manole, 2015. Acervo: 5001583 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BLAIR, R. C.; TAYLOR, R. A. Bioestatística para ciências da saúde. São 
Paulo: Pearson, 2013. Acervo: 5007110 

2. BONAFINI, Fernanda Cesar (Org.). Matemática e estatística. São Paulo: 

Pearson, 2014. (Bibliografia universitária Pearson). Acervo: 5003739 

3. FERREIRA, Lydia Masako (Coord.). Guia de cirurgia: urgências e 
emergências. Barueri: Manole, 2011. (Guias de medicina ambulatorial e 

hospitalar). Acervo: 5001710 

4. GARCIA, Francisco Luís. Introdução crítica ao conhecimento. Campinas: 
Papirus, 1988. 121 G216i. Acervo: 70390 

5. HÜHNE, Leda Miranda (Org.). Metodologia científica: caderno de textos e 
técnicas. 7. ed. Rio de Janeiro: Agir, 2000.  001.42 M593Acervo: 133289 

6. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 001.42 
L192fAcervo: 238872 2003 Acervo: 169505 

7. MARTINS, Herlon Saraiva; DAMASCENO, Maria C. T.; AWADA, S. B. Pronto-
Socorro: medicina de emergência. 3. ed. Barueri: Manole, 2013. 

Acervo: 5001763 

8. MARTINS, Herlon Saraiva et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 10 

ed. Barueri: Manole, 2015. Acervo: 5002147 

9. MORAES, Márcia Vilma G. Atendimento pré-hospitalar: treinamento da 
brigada de emergência do suporte básico ao avançado. São Paulo: Látria, 2016 
616.025 M827aAcervo: 239461 

 

 

 

EMENTA:  

Como parte integrante do eixo temático Saúde e Sociedade: Integração Ensino-

Serviço, o Módulo traz para o processo formativo o estudo de Epidemiologia, 

estabelecendo ligações com o exercício da Medicina, com a pesquisa e, 

especialmente, com questões diretamente relacionadas com a Saúde Coletiva. Neste 

Módulo serão abordados: Epidemiologia: conceito; histórico; modelos e suas 

implicações com a prática médica. As relações da epidemiologia com os fundamentos 

da Medicina Baseada em Evidências (M B E). Medicina Baseada em Evidências. 

Tipos de estudos epidemiológicos. Etapas da investigação epidemiológica. Medidas 

de efeito e impacto, tipos de viés, fatores de associação, medidas de ocorrência. 

SAÚDE E SOCIEDADE II 

SEGUNDO PERÍODO 

Código: SSO 2 Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Epidemiologia I; Saúde Coletiva II. 
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Coleta de dados primários e secundários e aplicação de instrumento de pesquisa. 

Organização do banco de dados para análise estatística. Métodos empregados em 

epidemiologia. Abordagem de problemas clínicos no contexto da M B E. Pesquisa das 

fontes de evidência. No contexto deste módulo o grupo temático Saúde Coletiva 

aborda: Indicadores de saúde. Principais indicadores de saúde. Construção de 

indicadores como forma de monitoramento da saúde da população. Prontuário Único. 

Identificação de demandas e necessidades em saúde. Integral idade da atenção - 

interdisciplinaridade - intersetorialidade. Mapeamento de área. Interações e 

Intervenções junto à comunidade. Visitas domiciliares. Acolhimento, vínculo; relação 

médico-paciente. A integralidade na atenção à saúde. O processo saúde-doença. O 

relacionamento dos estudantes com as comunidades permanece e recebe apoio dos 

saberes contidos nos conteúdos de Epidemiologia. As visitas domiciliares e o 

cadastramento de moradores do Território continuam e as informações coletadas 

nessas atividades passam a ser sistematicamente organizadas, dando forma a um 

banco de dados a ser utilizado em pesquisas sobre questões bio-psico-sócio-

econômico-culturais e ambientais que podem estar envolvidas em problemas de 

saúde da população. Registros das características dos atendimentos realizados na 

Atenção Básica fazem parte das atividades práticas dos estudantes. Esta vivência 

acontecerá nas 40 horas de aulas práticas que constituem as Práticas de Extensão 

Curricular (PEC) do Módulo, acrescidas de 15 horas de outras Atividades de Extensão 

Curricular. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BASSINELLO, Greice (Org.). Saúde coletiva. São Paulo: Pearson, 2014. 

Acervo: 5003772 

2. FRANCO, Laércio Joel; PASSOS, Afonso Dinis Costa (Org.). Fundamentos de 

epidemiologia. 2. ed. rev. atual. Barueri: Manole, 2011. Acervo: 5001625 

3. LIMA, Samuel C. Território e promoção da saúde: perspectivas para a 
atenção primária à saúde. Jundiaí: Paco, 2016 614 L732tAcervo: 238959 

4. OLIVEIRA FILHO, Petrônio Fagundes de. Epidemiologia e bioestatística: 
fundamentos para a leitura crítica. Rio de Janeiro: Rubio, 2015.  614.4 

O48eAcervo: 238947 

5. PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, N. (Org.). Saúde coletiva: teoria e 
prática. Rio de Janeiro: Medbook, 2014.  614 S255Acervo: 238937 

6. ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia 
e saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.  614.4 

R862eAcervo: 2391352013 - Acervo: 238604   2003 - Acervo: 200215 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução a 

epidemiologia.  4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 614.4 
A447iAcervo: 232236 2002 - Acervo: 163337 

2. ARMANI, Teresa Borgert. Formação de sanitaristas: cartografias de uma 

pedagogia da educação em saúde coletiva. Caxias do Sul: Educs, 2007 
Acervo: 5005235 

3. BUCCI, Maria Paula D.; DUARTE, C. S. (Coord.). Judicialização da saúde: a 
visão do poder executivo. São Paulo: Saraiva, 2017. 614.026 

J92Acervo: 238956 

4. BUSATO, Ivan M. S. Epidemiologia e processo saúde-doença. Curitiba: 
Intersaberes, 2016. (Princípios da gestão hospitalar). Acervo: 5004629 

5. CARVALHO, Sérgio R. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e 
mudança. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2013.  614 C331sAcervo: 237952 

6. COURA, José Rodrigues (Ed.). Dinâmica das doenças infecciosas e 

parasitárias. R.J: Guanabara Koogan, 2005. 2v.  616.9 D583Acervo: 229889 

7. MACHADO, Paulo Henrique B.; LEANDRO, José A.; MICHALISZYN, Mario S. 
(Org.). Saúde coletiva: um campo em construção. Curitiba: Inter Saberes, 

2013. 614 S255Acervo: 237947 2006 - Acervo: 229809 

8. MANSO, Maria Elisa Gonzalez; ALVES, Júlio Cesar Magalhães (Org.). Manual 
de saúde coletiva e epidemiologia. S. P: Martinari, 2015. 614.068 M294 

Acervo: 238624 

9. MEDRONHO, Roberto A. (Ed.). et al. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2009. 614.4 E64Acervo: 233992       2006 - Acervo: 208761 

10. TIETZMANN, Daniela C. (Org.). Epidemiologia. S. P: Pearson, 2015. 
Acervo: 5001523 

 

 

2.10.3Ementas e Bibliografias dos Módulos do Terceiro Semestre Letivo 

  

BASES DO DIAGNÓSTICO E DA TERAPÊUTICA I 
TERCEIRO PERÍODO 

Código: BDT 1 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Fundamentos de Radiologia 

 

EMENTA 

No contexto do Diagnóstico por Imagens sob a ênfase da Radiologia são explorados: 

Física das radiações e equipamentos para radiologia. Efeitos da Exposição Pré-Natal. 

Sistema de Proteção Radiológica. Prática versus Intervenção. Classificação das 
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Exposições Frequência e Tipos de Exposições; Irradiação versus Contaminação. 

Produção de raios X. Princípio de formação de raios X. Diagnóstico por imagem 

usando radiações ionizantes e não ionizantes. Mamografia. Tomografia 

computadorizada. Ressonância magnética. Ultrassonografia. Densitometria óssea. 

Radiografia. Fundamentos da anatomia radiológica do tórax; do abdome; do sistema 

musculoesquelético; do sistema nervoso; do aparelho circulatório. A importância do 

radiodiagnóstico na detecção das principais causas de mortalidade. O aumento do 

uso das radiações ionizantes sob o ponto de vista de saúde pública. Como um 

componente do eixo Bases Científicas e Clínicas da Prática Médica, este Módulo 

valoriza os conhecimentos adquiridos pelos alunos nos semestres anteriores e 

estabelece ligações com o Módulo Morfosfisiopatologia I. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. FUNARI, Marcelo Buarque de Gusmão (Coord). Princípios básicos de 
diagnóstico por imagem. Barueri, SP: Manole, 2013. (Manuais de 

especialização Einstein; 5). ISBN 9788520434659. Acervo:  5001853 

2. MARCHIORI, Edson; SANTOS, Maria Lúcia. Introdução à radiologia. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 234 p. ISBN 9788527725989Acervo: 

239464 

3. WEBER, Edward C. Et al. Netter: anatomia radiológica concisa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2016. 515 p. ISBN 9788537205167 NC. 611.00223 N474 
2016 Acervo: 239520 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CAMARGO, Renato. Radioterapia e medicina nuclear: conceitos, 
instrumentação, protocolos, tipos de exames e tratamentos. São Paulo: Érica, 
2015. 128 p. (Eixos) ISBN 9788536511320Acervo: 239497 

2. DAFFNER, Richard H. Radiologia clínica básica. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 

2013. 545 p. ISBN 9788520432150Acervo: 239616 

3. KOCH, Hilton Augusto. (Ed.) DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ. Radiologia e diagnóstico por 
imagem na formação do médico geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. 

335 p. ISBN 9788537204221Acervo: 239518 

4. MAIERHOFER, Lúcia (organizadora). Guia prático em diagnóstico por 
imagem da mama. Difusão, 2008. 176 ISBN 9788578080273.Acervo: 5006583 

5. ZIESSMAN, Harvey A. et al. Medicina nuclear. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2015. 452 p. ISBN 9788535274783Acervo: 240106 
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EMENTA 

A partir das competências e habilidades adquiridas pelos estudantes nos semestres 

anteriores, este Módulo estuda: Transtornos locais do crescimento e da diferenciação 

celular. Lesão e morte celular. Pigmentos, cálculos e concreções. Pneumoconioses. 

Distúrbios circulatórios: Hiperemia, (mecanismos, classificação, evolução e 

consequências); Edema (patogênese, fatores envolvidos, classificação, 

nomenclatura). Hemorragia e coagulação (causas, mecanismos, classificação, 

coagulopatias). Trombose, embolia, infarto. Inflamação: generalidades (conceito, 

causas, classificações). Inflamação aguda localizada e generalizada. Inflamação 

crônica (inespecífica e específica). Neoplasias: Epidemiologia, Carcinogênese, Bases 

moleculares, biologia do crescimento tumoral, imunidade, conceito, classificações e 

nomenclatura. Oncogenes. Genes de supressão tumoral. Deleção, ampliação e 

translocação cromossômica. Genes envolvidos na apoptose. Neoplasias benignas e 

malignas. Doenças autoimunes. Patologia ambiental. Lesões produzidas por agentes 

químicos. Componente do eixo Bases Científicas e Clínicas da Prática Médica, este 

Módulo valoriza particularmente os conteúdos de Morfofisioquímica I e II. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 9. ed. Reimp. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 616.07 B823bAcervo: 2391312014 - 
Acervo: 238228        2006 - Acervo: 230430         2000 - Acervo: 132009 

2. FRANCO, Marcelo (Ed.). et al. Patologia: processos gerais. 6. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2015.616.07 P312 Acervo: 238266 BV - Acervo: 5003346 

3. KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, J. C. Robbins e Cotran patologia: 

bases patológicas das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.616.07 
K96rAcervo: 239513 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia geral. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009.  616.07 B823bAcervo: 232864 2004 - 

Acervo: 176541 

MORFOFISIOPATOLOGIA I 
TERCEIRO PERÍODO 

Código: MFP 1 Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Patologia Geral 
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2. FARIA, J. Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças com 
aplicações clínicas. 4. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

616.07 F224pAcervo: 239499 

3. KUMAR, Vinay; ABBAS, A. K.; ASTER, Jon C. Robbins patologia básica. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  616.07 
K96pAcervo: 2401162013 - Acervo: 238220 

4. ROCHA, Arnaldo. Patologia: processos gerais para o estudo da doença. 2. ed. 
São Paulo: Rideel, 2011. 616.07 P312Acervo: 239483 

 

 

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS I 

TERCEIRO PERÍODO 

Código: DIP 1 Carga Horária Semestral: 280 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Microbiologia; Parasitologia; Imunologia I; Farmacologia I. 

 

EMENTA 

Desenvolvendo estudos sobre a morfologia e fisiologia de bactérias, fungos, 

protozoários, artrópodes, helmintos e vírus, este Módulo articula conteúdos de 

microbiologia, parasitologia, imunologia e farmacologia, estabelecendo pontes com os 

demais módulos do semestre.  Nesse contexto, são abordados os seguintes 

conteúdos: Morfologia e Citologia Bacteriana: Crescimento microbiano. Parasitologia 

Humana: definição, divisões e objetivos. Células e órgãos do sistema imune. Estudo 

geral da patogenia das doenças parasitárias. Metabolismo microbiano e Genética 

Bacteriana; Aplicações Práticas da Biologia Molecular e Engenharia Genética. 

Inflamação (fagocitose, diapedese, opsonização e quimiotaxia). A participação dos 

diferentes componentes da virulência bacteriana na etiopatogenia das infecções. 

Protozoologia: Introdução a protozoologia. Inflamação (febre, citocinas e mediadores 

anti-inflamatórios). Microbiologia Médica: Estafilococos. Estafilococcias; 

Estreptococos. Estreptococcias; Doenças Pós-Estreptocócicas. Enterococos. Doença 

de Chagas e seu agente etiológico. MHC: apresentação de antígenos. Leishmanioses. 

Células T. Bactérias Anaeróbias: Infecções endógenas. Flagelados do sistema 

digestivo e vias gênito-urinárias. Infecções exógenas: Tétano, Gangrena gasosa, 

Botulismo. Malária e seus agentes etiológicos. Anticorpos: Estrutura e função. 

Meningites Bacterianas. Balantidíase e seu agente etiológico. Toxoplasmose e seu 

agente etiológico. Coccidioses e seus agentes etiológicos. Microbiota Intestinal, 
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Bactérias Enteropatogênicas e Helicobacter. Microsporidíases e seus agentes 

etiológicos. Protozooses emergentes. Helmintologia: Introdução à Helmintologia. 

Imunologia de mucosas e microbiota. Infecções Sexualmente Transmissíveis. 

Trematóideos de interesse maior em parasitologia humana. Esquistossomoses e seus 

agentes etiológicos. Fasciolíase e seus agentes etiológico. Micobactérias. Cestódeos 

-Teníases, e Cisticercose, e seus agentes etiológicos. Hidatidose e seus agentes 

etiológicos. Himenolepidíase, Dipilidíase, outras cestodíases, e seus agentes 

etiológicos. Vacinas: Imunização ativa X passiva. Características Gerais dos Fungos. 

Principais fungos patogênicos ao homem. Micoses superficiais. Característica Geral 

dos Vírus e Diagnóstico Viral. Estrongiloidíase e seu agente etiológico. 

Ancilostomíase, Larva Migrans Tegumentar, e seus agentes etiológicos. Hepatites 

Virais. Retrovírus - Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Ascaríase, larva migrans 

Visceral, e seus Agentes etiológicos. Enterobíase, Tricuríase, Triquinelíase, e seus 

agentes etiológicos. Filarioses -bancroftíase, Oncocercose, Mansonelíase, 

Dirofilarioses, outras filarias, e seus agentes etiológicos. Helmintíases emergentes -

Angiostrongilíase e outras helmintíases. Autoimunidade: Causas da autoimunidade; 

Bases genéticas e ambientais da autoimunidade. Enterovírus; Rotavírus; Adenovírus. 

Viroses do Trato Respiratório. Antropodologia: Introdução a Astropodologia. 

Micologia: Micotoxicoses e micetismo. Ixodita e Anoplutura. Nematocera - Culicidae, 

Simulidae, Ceratopogonidade, Phlebotomidae. Imunologia tumoral. Brachycera - 

Tabanidae e Stratiomyidae. Correlações entre as doenças infecciosas e parasitárias 

e as condições sócio-econômico-culturais são efetuadas. As respostas imunológicas, 

os mecanismos de defesa do hospedeiro e suas relações com as doenças infecto-

parasitárias são abordadas neste módulo. De uma forma integrada o módulo 

desenvolve estudos sobre os princípios gerais da terapêutica farmacológica, 

explorando os seguintes conteúdos: Farmacologia como ponto de convergência de 

várias ciências. Farmacocinética. Farmacodinâmica. Interações medicamentosas. 

Farmacologia dos fármacos antibióticos: sulfas. Farmacologia dos antifúngicos. 

Farmacologia dos antivirais. Farmacologia dos antiparasitários. Farmacologia dos 

Analgésicos, Antitérmicos e Antinflamatórios não-esteróides (AINES). 

Farmacodependência - abuso de drogas No contexto das Doenças Infecciosas e 

Parasitárias, este Módulo, incluído no eixo Bases Científicas e Clínicas da Formação 

Médica, enfatiza os agentes causadores e os mecanismos de defesa do hospedeiro. 

Nas 280 horas semestrais deste Módulo estão incluídas 60 horas destinadas ao 

desenvolvimento das Atividades Curriculares de Extensão, em conformidade com o 
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que se encontra estabelecido neste PPC. O detalhamento destas atividades será 

efetuado nos Planos de Ensino deste Módulo Interdisciplinar, uma vez os objetivos a 

serem alcançados podem mudar a cada semestre letivo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H. Imunologia básica: funções e 

distúrbios do sistema imunológico. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 
616.079 A122iAcervo: 238869 2007 - Acervo: 220659; 2003 - Acervo: 205161 

2. FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e 

terapêutica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 833 p. ISBN 
9788527731041.Acervo: 239501 

3. GOLAN, David E. (Ed.) et al. Princípios de farmacologia: a base 

fisiopatológica da farmacologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2018. 950 p. ISBN 9788527723657Acervo: 239125 2012 - Acervo: 237425 

4. GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred. Goodman e Gilman: as bases 
farmacológicas da terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. Brasil 

2079 p. ISBN 9788580551167. Acervo: 237335 2003 - Acervo: 178124 

5. MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. 
Microbiologia médica.8. ed. R. J: Elsevier, 2017. 616.9041 M626Ac: 238927 

2014 - Ac: 238589; 2006 - Ac: 231953; 2000 - Ac: 155561 

6. NEVES, David P. Parasitologia humana. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2016. 
616.96N518pAcervo: 238592 2005 - Acervo: 198157     2000 - Acervo: 207504 

7. PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN, B. M. Imunologia básica: guia ilustrado de 
conceitos fundamentais. 9. ed. Barueri: Manole, 2013.Acervo: 5001834 

8. REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 616.96 R456bAcervo: 238935 2002 - Acervo: 202025 

9. SANTOS, Norma S. O.; ROMANOS, M. T. V.; WIGG, M. D. Virologia humana. 
3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015 579.2 S237vAcervo: 239490 

10. SCUTTI, Jorge Augusto B. (Org.). Fundamentos da imunologia. São Paulo: 
Rideel, 2016. 616.079 F981Acervo: 238948 

11. TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Cristiane L. Microbiologia. 
12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 616.9041 T712mAcervo: 238605 2005 - 

Acervo: 229910 

12. ZEIBIG, Elizabeth A. Parasitologia clínica: uma abordagem clínica 
laboratorial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.616.96 Z45pAcervo: 238946 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ABBAS, A. K.; LICHTAMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 
8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 616.079 A122iAcervo: 239148 2008 - 

Acervo: 225061 2005 - Acervo: 205047     2003 - Acervo: 161903      2000 - 
Acervo: 123536 
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2. ALTERTHUM, F. (Ed.). Microbiologia. 6. ed. Reimp. São Paulo: Atheneu, 
2017. 579M626 Acervo: 239162BV - Acervo: 5003369   2015 -Acervo: 238223   

2008 - Acervo: 229928 

3. AMATO NETO, Vicente et al. Parasitologia: uma abordagem clínica. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. 616.96 P223Acervo: 232808 

4. ANDRÉ SILVA FRANCO. Manual de farmacologia. Manole, 2016. 468 ISBN 
9788520444016.Acervo: 5002100 

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de 
bolso. 8. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 616.9 

D651Acervo: 2351562006 - Acervo: 217850 

6. CIMERMAN, Benjamin; FRANCO, M. A. (Ed.). Atlas de parasitologia 
humana: com a descrição e imagens de artrópodes, protozoários, helmintos e 

moluscos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 616.96 A881Acervo: 239472 

7. FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 616.96 F383pAcervo: 239496 

8. FORTE, Wilma Carvalho Neves. Imunologia: do básico ao aplicado. 3. ed. 

Reimp. São Paulo: Atheneu, 2018. 616.079 F737iAcervo: 238954 BV - 
Acervo: 5003347 

9. INGRAHAM, John L.; INGRAHAM, C. A. Introdução à microbiologia: uma 
abordagem baseada em estudos de casos. 3. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011.579 I54iAcervo: 238952 

10. KATZUNG, Bertram G (Ed.). Farmacologia básica & clínica. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, c2006. 991 p. ISBN 85-277-1064-
1Acervo: 214026 2003 - Acervo: 176542 

11. LEVINSON, Warren; JAWETZ, E. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2016. 616.9041 L665mAcervo: 238590 2010 - 
Acervo: 235830   2005 - Acervo: 213436 

12. MADIGAN, Michael T.; MATINKO, J. M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock. 
14. ed. Reimp. São Paulo: Prentice Hall, 2017. 579 M182mAcervo: 238587 BV -  
Acervo: 5001340; 2004 - Acervo: 213178 

13. PEAKMAN, Mark. Imunologia básica e clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.  616.079 P371iAcervo: 237430 

14. RANG, H. P. et al. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 760 p. 
ISBN 9788535283433Acervo: 2391432001 - Acervo: 144072 

15. REY, Luis. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos 

Trópicos Ocidentais. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 616.96 
R456p Acervo: 228659 

16. SEHNEM, Nicole Teixeira (Org.). Microbiologia e imunologia. São Paulo: 
Pearson, 2015. Acervo: 5003812 

17. SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018. 1325 p. ISBN 9788527715935Acervo: 237428 2012 - Acervo: 237428    
2006 - Acervo: 214029 

18. STERN, Arnold (Ed.). Testes preparatórios: farmacologia: perguntas e 
respostas comentadas: revisão de conhecimentos. 9. Ed. São Paulo: Manole, 

1999. 239 p. ISBN 8520409857Acervo: 219593 

19. VOLTARELLI, J. C. (Ed.). Imunologia clínica na prática médica. São Paulo: 

Atheneu, 2009. 616.079 I34Acervo: 232860 
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ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE SAÚDE I 
TERCEIRO PERÍODO 

Código: ANIS 1 Carga Horária Semestral: 80 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Semiologia Médica I - Relação Médico-Paciente. 

 

EMENTA 

No âmbito das bases que instrumentalizam o estudante para exercício do diagnóstico, 

o Módulo aborda a anamnese geral do paciente, a semiogênese dos sinais e sintomas 

das doenças, a relação médico-paciente. Estuda as bases do diagnóstico, ressaltando 

a significância dos seguintes conteúdos: Anamnese Geral e a Relação Médico-

Paciente. Exame físico Geral e com ênfase nos aparelhos Respiratório e 

Cardiovascular. Exame físico do abdome da cabeça e do pescoço; Exame físico dos 

Membros inferiores. Como um componente do eixo Bases Humanísticas da Formação 

Médica os módulos dos semestres anteriores. Quanto à articulação com o Módulo 

Bases do Diagnóstico e da Terapêutica I a ligação mais estreita se dá com o grupo 

temático Fundamentos da Radiologia.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, P. G. Bates propedêutica médica. 12. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 616.0754 B583pAcervo: 239485 

2. PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Reimp. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 616.047 P853sAcervo: 2394842010 - 
Acervo: 233967     2005 - Acervo: 225308 

3. SWARTZ, Mark H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 7. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 616.047 S973tAcervo: 239512 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander R. (Org.). Tratado de 

pediatria. 3. ed. Barueri: Manole, 2014. v. 1. Acervo: 5001810 

2. CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS; Dennis Alexander Rabelo (Org.). 
Tratado de pediatria. 3. ed. Barueri: Manole, 2014. v. 2. Acervo: 5008818 

3.  FERNANDES, Tadeu Fernando (Coord.). Pediatria ambulatorial: da teoria à 
prática. São Paulo: Atheneu, 2016. (Atualizações pediátricas). 618.92 P371 

Acervo: 239467 

4. FOGAÇA, Hamilton R.; ZIMMERMANN, K. L.; MORELLI, S. R. (Coord.). 

Semiologia pediátrica. Rio de Janeiro: Revinter, 2016. 618.920075 S471 
Acervo: 239521 

5. MARTINEZ, J. B.; DANTAS, M.; VOLTARELLI, J. C. (Ed.). Semiologia geral e 
especializada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  616.047 S471 
Acervo: 239476 
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SAÚDE E SOCIEDADE III 
TERCEIRO PERÍODO 

Código: SSO 3 Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Epidemiologia II; Saúde Coletiva III. 

 

EMENTA: 

Dando continuidade aos estudos epidemiológicos, este Módulo realiza o estudo 

integrado de conteúdos relacionados com os módulos DIP I e ANIS I abordando os 

seguintes temas: Situação Epidemiológica das Doenças Transmissíveis no Brasil. 

Conceito Ampliado de Saúde diante das necessidades individuais. Doenças 

Transmissíveis com Tendência Descendente. A relação médico-paciente diante das 

necessidades individuais de saúde. Doenças Transmissíveis com Quadro de 

Persistência. A criação de vínculos no contexto das necessidades individuais de 

saúde. Atenção integral no contexto das necessidades individuais de saúde. 

Peculiaridades da atenção às necessidades individuais de saúde no contexto da 

atenção básica. Exames complementares no contexto da atenção básica. Medicina 

Baseada em Evidências no contexto da Atenção Básica. Estudo geral da 

epidemiologia das doenças parasitárias. Doenças Transmissíveis Emergentes e 

Reemergentes: AIDS, Dengue, Chikungunya, Zika, Hantaviroses. Nas Unidades 

Básicas de Atenção à Saúde são desenvolvidas atividades relacionadas com as bases 

do diagnóstico, especificamente, com a semiologia. As visitas domiciliares, os 

registros das características dos atendimentos e a composição do banco de dados 

das regiões Programáticas são continuados. Esta vivência acontecerá nas 40 horas 

de aulas práticas que constituem as Práticas de Extensão Curricular (PEC) do Módulo, 

acrescidas de 20 horas de outras Atividades de Extensão Curricular. 

. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BASSINELLO, Greice (Org.). Saúde coletiva. São Paulo: Pearson, 2014. 

Acervo: 5003772 

2. LIMA, Samuel C. Território e promoção da saúde: perspectivas para a 

atenção primária à saúde. Jundiaí: Paco, 2016. 614 L732tAcervo: 238959 

3. PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, N. (Org.). Saúde coletiva: teoria e 
prática. Rio de Janeiro: Medbook, 2014. 614 S255Acervo: 238937 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ARMANI, Teresa Borgert. Formação de sanitaristas: cartografias de uma 
pedagogia da educação em saúde coletiva. Caxias do Sul: Educs, 2007 

Acervo: 5005235 

2. BUCCI, Maria Paula D.; DUARTE, C. S. (Coord.). Judicialização da saúde: a 

visão do poder executivo. São Paulo: Saraiva, 2017. 614.026 J92 
Acervo: 238956 

3. CARVALHO, Sérgio R. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e 

mudança. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2013. 614 C331sAcervo: 237952 

4. COURA, José Rodrigues (Ed.). Dinâmica das doenças infecciosas e 
parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2v. 616.9 D583 

Acervo: 229889 

5. MACHADO, Paulo Henrique B.; LEANDRO, José A.; MICHALISZYN, Mario S. 

(Org.). Saúde coletiva: um campo em construção. Curitiba: InterSaberes, 
2013. 614 S255Acervo: 237947 BV - Acervo: 5007402; 2006 - Acervo: 229809 

 

 

2.10.4 Ementas e Bibliografia dos Módulos do Quarto Semestre Letivo 

BASES DO DIAGNÓSTICO E DA TERAPÊUTICA II 

QUARTO PERÍODO 

Código: BDT 2 Carga Horária Semestral: 160 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Farmacologia II; Fundamentos de Cirurgia – Técnica 

Operatória  

 

EMENTA 

Estruturado como uma continuidade do Módulo “Bases do Diagnóstico e da 

Terapêutica I”, este Módulo aborda a terapêutica farmacológica, concedendo 

destaque a: Farmacologia do SNA. Farmacologia Cardiovascular: Anti-hipertensivos; 

antiarrítmicos; agentes que atuam sobre dislipidemias. Diuréticos: Classificação; 

mecanismo de ação; farmacocinética; efeitos adversos. Anticoagulantes. 

Hemostáticos. Trombolíticos e antitrombóticos. Corticosteroides: Origem, 

classificação, mecanismo de ação, principais efeitos farmacológicos, principais 

reações adversas. Insulina e hipoglicemiantes orais. Farmacologia endócrina. 

Farmacologia dos Analgésicos Opioides. Fármacos ansiolíticos, hipnótico-sedativos; 

antidepressivos; antipsicóticos; anticonvulsivantes. O Grupo Temático Fundamentos 

de Cirurgia – Técnica Operatória caracteriza a cirurgia como um método terapêutico 

e aborda os princípios da técnica operatória, a forma de proceder em ambientes 

cirúrgicos; o reconhecimento e a manipulação do instrumental cirúrgico, a técnica 
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envolvida na instrumentação cirúrgica e o desenvolvimento de habilidades na 

realização de procedimentos cirúrgicos. São abordados, ainda, os conhecimentos 

fundamentais relacionados com a prática e a execução de procedimentos cirúrgicos 

menores e maiores. As atividades práticas são realizadas no Laboratório de 

Habilidades II e dentre os conteúdos explorados no Grupo Temático se destacam: O 

conceito de cirurgia como uma terapêutica cirúrgica; história da cirurgia sua 

nomenclatura e associação com a Anestesiologia. Os ambientes de prática cirúrgica: 

Evolução histórica; técnicas de assepsia; composição da equipe cirúrgica. O 

instrumental para procedimentos cirúrgicos básicos; os fios cirúrgicos; as técnicas de 

instrumentação. Procedimentos cirúrgicos fundamentais. Cirurgia ambulatorial. 

Pequenas cirurgias nas situações de urgência e emergência. Cicatrização. Choque 

hipovolêmico. Infecções mais frequentes associadas a procedimentos cirúrgicos. 

Laparotomias - vias de acesso ao abdome. Cirurgia gastrenterológica - princípios 

gerais e técnicas. Cirurgia da parede abdominal – hérnias. Cirurgia da pele - enxertos, 

retalhos. Abordagens das queimaduras. Vias de acesso aos membros – amputações. 

Toracotomias - vias de acesso ao tórax. Cirurgia do pescoço - princípios gerais e 

técnicas. Cirurgia ginecológica e obstétrica - princípios gerais e técnicas. Cirurgia 

urológica - princípios gerais e técnicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. DOHERTY, Gerard M. et al. Current cirurgia: diagnóstico e tratamento. 14. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2017. 617 C976Acervo: 239507 

2. FRANCO, André Silva; KRIEGER, José Eduardo. Manual de farmacologia. 

Barueri: Manole, 2016. Acervo: 5002100 

3. GOLAN, David E. (Ed.). Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da 
farmacologia. 3. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 615.1 
P954 Acervo: 239125; 2012 - Acervo: 237425 

4. GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred. Goodman e Gilman: as bases 
farmacológicas da terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 615.1 
G653bAcervo: 237335 

5. RANG, H. P. et al. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 615.1 

R196fAcervo: 239143 

6. TOWNSEND JR., Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base 
biológica da prática cirúrgica moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. v. 
1. 617 S116Acervo: 239480 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRUNICARDI, F. Charles (Ed.). Schwartz tratado de cirurgia. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2013. 617 S399Acervo: 239517 
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2. ELLISON, E. Christopher; ZOLLINGER JUNIOR, Robert M. Zollinger atlas de 
cirurgia. 10. ed. R. J: Guanabara Koogan, 2016.617 E47zAcervo: 239522 

3. GOFFI, Fábio S. (Coord.). Técnica cirúrgica: bases anatômicas, 

fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4. ed. R. J: Atheneu, 2015. 617 
T255Acervo: 239474 

4. HILAL-DANDAN, Randa; BRUNTON, Laurence L. (Org.). Manual de 
farmacologia e terapêutica de Goodman & Gilman. 2. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2015. 615.1 M294Acervo: 238170 

5. KATZUNG, Bertram G. (Ed.). Farmacologia básica e clínica. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 615.1 F233Acervo: 214026 

6. SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2018.615.1 S586fAcervo: 237428 

7. SOARES, Vinicius H. P. Farmacologia humana básica. São Caetano do Sul: 

Difusão, 2017.AC:5006593 

8. TOWNSEND JR., Courtney; EVERS, B. Mark. Atlas de técnicas cirúrgicas. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.617 T748aAcervo: 239508 

 

 

MORFOFISIOPATOLOGIA II 
QUARTO PERÍODO 

Código: MFP 2 Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Patologia Sistêmica 

 

EMENTA: 

Estudo das lesões e dos mecanismos fisiopatológicos relacionados com alterações 

morfológicas e com o surgimento de sinais e sintomas de doenças próprias do Sistema 

Nervoso Central; Sistema respiratório; Sistema Cardiovascular; Sistema Endócrino; 

Aparelho geniturinário masculino e feminino; Sistema digestório. Os estudos 

específicos desenvolvidos pelo módulo representam uma continuidade das 

abordagens realizadas no Módulo Morfofisiopatologia I, concedendo destaque aos 

seguintes temas: Aterosclerose: Formação da placa aterosclerótica: consequências 

da aterosclerose; trombose; lesão endotelial; lesão física do endotélio, endotélio 

disfuncional. Dislipidemias. Cardiopatia isquêmica e Cardiomiopatias. Pericardites; 

endocardites e miocardites. Tuberculose pulmonar. Pneumonias. Tumores 

pulmonares. Processos inflamatórios do tubo digestivo. Tumores do tubo digestivo. 

Patologia hepática. Patologia das Vias biliares e do Pâncreas. Glomerulopatias. 

Patologias prevalentes do Aparelho Urinário. Patologia do colo uterino. Patologia do 

endométrio e miométrio. Patologia da vulva, vagina e ovário. Patologias neoplásicas 

e não neoplásicas da mama. Introdução à Neuropatologia: AVC. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: Patologia. 9. ed. Reimp. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  616.07 B823bAcervo: 239131 

2. FRANCO, Marcelo (Ed.). et al. Patologia: processos gerais. 6. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2015. 616.07 P312 Acervo: 238266 

3. KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K. Robbins & Cotran: Patologia: Bases 

Patológicas Das Doenças. 9. ed.  Rio de janeiro: Elsevier, 2016. 616.07 
K96pAcervo: 239513 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. 616.07 B823bAcervo: 232864 

2. College of American Pathologists (CAP), Cancer Protocol Templates, 2019. 

3. FARIA, J. Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças com 
aplicações clínicas. 4. ed. atual. e ampl. Reimp. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. 616.07 F224pAcervo: 239499 

4. KUMAR, Vinay; COTRAN, Ramzi S.; ROBBINS, Stanley L. Robbins Patologia 
básica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 616.07 

K96pAcervo: 240116 

5. ROCHA, Arnaldo. Patologia: processos gerais para o estudo da doença. 2. ed. 

rev. São Paulo: Rideel, 2011.616.07 P312Acervo: 239483 

6. Sociedade Brasileira de Patologia. MANUAL DE LAUDOS 
HISTOPATOLÓGICOS, 5.e.d, 2019. 

 

 

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS II 
QUARTO PERÍODO 

Código: DIP 2 Carga Horária Semestral: 180 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Fundamentos Clínicos das Doenças Infecciosas e 

Parasitárias; Imunologia II. 

 

EMENTA 

Inserido no eixo Base Científica e Clínica da Formação Médica, este Módulo enfatiza 

os aspectos clínicos das doenças infecciosas e parasitárias prevalentes, concedendo 

destaque a: Micobactérias. Coqueluche. Caxumba. Rubéola. Sarampo.  Precauções 

para evitar a transmissão dos agentes infecciosos em ambientes de atenção à saúde. 

Fonte de infecção; Hospedeiro susceptível; Meios de transmissão. Microrganismos 

frequentemente relacionados com as meningoencefalites. Fundamentos para 

isolamentos hospitalares. Precauções, padrão e específicas, para transmissões: 
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aérea, por gotículas e por contato. Higienização das mãos. Uso de luvas. 

Acomodações e transportes dos pacientes. Uso de máscaras; aventais, perneiras, 

sapatos e propés. Manuseio de materiais pérfuro-cortantes. Herpesvírus Humano. 

Para transmissão por contato: (herpes simples mucocutâneo severo; herpes simples 

em neonatos em contato com doença materna; abscessos não contidos; diarreia; 

rubéola congênita; infecção por vírus sincicial respiratório; pacientes aguardando 

resultado de cultura de vigilância). Viroses do trato respiratório: Pneumovírus, 

Coronavírus, Adenovírus. Microrganismos multirresistentes (MR). Papilomavírus. 

Prevenção de transmissão de microrganismos multirresistentes (MR). Pesquisa de 

colonização por microrganismo multirresistentes. Prevenção de infecção em sítio 

cirúrgico. Meningite. Pneumonias. Micotoxicoses e micetismo. Principais fungos 

patogênicos ao homem. Micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e 

oportunistas. Infecções do Trato Urinário. Pielonefrite: Alterações fisiológicas. 

Manifestações clínicas. Difteria.  Neutropenia Febril. Protocolo de Sepse. Pielonefrite: 

Alterações fisiológicas. Manifestações clínicas (dor lombar, disúria, polaciúria, dor 

abdominal, febre, tremores, bacteriúria, piúria). Patógenos frequentes (Bacilos Gram 

negativos: E. coli, Klebsiella spp, Gram positivos). Dengue, Chikungunya, Zika, Febre 

Amarela. Doença de Chagas aguda – Esquistossomose mansoni aguda, 

Leishmaniose Tegumentar e Visceral e estrongiloidiase. Febre maculosa.  

Leptospirose. Rabdovírus. Infecções Sexualmente Transmissíveis. IST – AIDS. 

Hepatites Virais. De forma simultânea à abordagem desses temas são abordados os 

seguintes conteúdos de imunologia: Interação entre Sistema Endócrino e Imunológico. 

Sistema imunológico nas doenças infecciosas e parasitárias. Mecanismos efetores da 

imunidade contra patógenos. Hipersensibilidade do tipo I. Hipersensibilidade do tipo II 

e III. Hipersensibilidade do tipo IV. Doenças autoimunes. Imunodeficiências. 

Imunidade no neonato e na senescência. Transplantes. Soroterapia e vacinas. Nas 

180 horas semestrais deste Módulo estão incluídas 35 horas destinadas ao 

desenvolvimento das Atividades de Extensão Curricular, em conformidade com o que 

se encontra estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso. O detalhamento dessas 

atividades será efetuado nos Planos de Ensino deste Módulo Interdisciplinar, uma vez 

que os objetivos a serem alcançados podem mudar a cada semestre letivo. 

BIBILIOGRAFIA BÁSICA 

1. ABBAS, A. K.; LICHTAMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 

8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 616.079 A122iAcervo: 239148 
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2. FOCACCIA, Roberto (Ed.). Tratado de infectologia. 5. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2015. v.1616.9 T776 Acervo: 239505; 2009 - Acervo: 233978    2002 - 
Acervo: 161796 

3. FOCACCIA, Roberto (Ed.). Tratado de infectologia. 5. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2015. v. 2.  616.9 T776Acervo: 239506; 2009 - Acervo: 233978    

2002 - Acervo: 161796 

4. MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. 

Microbiologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 616.9041 
M626Acervo: 238927 

5. PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN, B. M. Imunologia básica: guia ilustrado de 
conceitos fundamentais. 9. ed. Barueri: Manole, 2013. Acervo: 5001834 

6. SANTOS, Norma S. O.; ROMANOS, M. T. V.; WIGG, M. D. Virologia humana. 
3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 579.2 S237vAcervo: 239490 

7. SEHNEM, Nicole Teixeira (Org.). Microbiologia e Imunologia. São Paulo: 

Pearson, 2015. Acervo: 5003812 

8. SCUTTI, Jorge Augusto B. (Org.). Fundamentos da imunologia. São Paulo: 

Rideel, 2016. 616.079 F981Acervo: 238948 

9. TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Cristiane L. Microbiologia. 

12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 616.9041 T712mAcervo: 238605 

10. VOLTARELLI, J. C. (Ed.). Imunologia clínica na prática médica. São Paulo: 
Atheneu, 2009.616.079 I34Acervo: 232860 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H. Imunologia básica: funções e 

distúrbios do sistema imunológico. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 
616.079 A122i Acervo: 238869 

2. ARMOND, Guilherme Augusto (Org.). Epidemiologia, prevenção e controle 
de infecções relacionadas à assistência à saúde.Belo Horizonte: Coopmed, 
2013. 614.4 E64 Acervo: 239406 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de vigilância epidemiológica. 7. ed. 
Brasília, DF: M. S, 2009. (Série A. Normas e manuais técnicos). 614.4 G943 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da 

tuberculose no Brasil. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. (Série A. 
Normas e manuais técnicos). 616.995 B823mAcervo: 240052 

5. CARRARA, Dirceu; STRABELLI, T. M. V.; UIP, David E. Controle de infecção 

a prática no terceiro milênio. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 614.4 
C313cAcervo: 239509 

6. COUTO, Renato Camargos et al. Infecção hospitalar e outras complicações 
não-infecciosas da doença: epidemiologia, controle e tratamento. 4. ed. 

Reimp. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 2017. 614.4 C871iAcervo: 239478 
2003 - Acervo: 81451 

7. GRUMACH, Anete Sevciovic. Alergia e imunologia na infância e na 
adolescência. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. Acervo: 239511 

8. INGRAHAM, John L.; INGRAHAM, C. A. Introdução à microbiologia: uma 
abordagem baseada em estudos de casos. 3. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. 579 I54iAcervo: 238952 
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9. JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica. 21. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000. 616.9041 J41mAcervo: 122061 

10. MADIGAN, Michael T.; MATINKO, J. M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock. 
14. ed. Reimp. São Paulo: Prentice Hall, 2017.579 M182mAcervo: 238587 

11. PEAKMAN, Mark. Imunologia básica e clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011. 616.079 P371iAcervo: 237430 

12. RACHID, Marcia; SCHECHTER, Mauro. Manual de HIV/AIDS. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2017. 616.9792 R119mAcervo: 239515 2000 Acervo: 224750 

13. ROITT, Ivan M.; BROSTOFF, Jonathan; MALE, David K. Imunologia. 6. ed. 

São Paulo: Manole, 2003. 616.079 R741iAcervo: 208938 

14. TRABULSI, Luiz R.; ALTERTHUM, F. (Ed.). Microbiologia. 6. ed. Reimp. São 

Paulo: Atheneu, 2017. 579 M626 Acervo: 238605 

 

 

 

ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE SAÚDE II 
QUARTO PERÍODO 

Código: ANIS 2 Carga Horária Semestral: 80 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Semiologia Médica II - Relação Médico-Paciente. 

 

EMENTA 

No âmbito do diagnóstico, a anamnese geral do paciente permanece valorizada e 

concede destaque a: Semiologia das síndromes infecciosas e da sepse. Semiologia 

da dor torácica, das arritmias e do choque. Semiologia da hipertensão arterial e da 

insuficiência cardíaca. Semiologia das grandes Síndromes Pleuropulmonares. 

Semiologia da Insuficiência respiratória aguda. Sintomas e sinais relacionados a 

esôfago, estômago, duodeno. Semiologia das diarreias e da constipação. 

Hemorragias digestivas. Semiologia das icterícias. Semiologia da insuficiência 

hepática e hipertensão portal. Semiologia das anemias e dos linfáticos. Interpretação 

do hemograma. Sintomas e sinais das vias urinárias. Sinais e sintomas das principais 

doenças renais: infecção urinária, cólica renal, insuficiência renal aguda e crônica, 

síndromes nefrítica e nefrótica. Semiologia neurológica: motricidade e coordenação; 

sensibilidade e nervos cranianos. Sistematização do exame neurológico. 

BIBILIOGRAFIA BÁSICA 

1. BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, P. G. Bates propedêutica médica. 12. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 616.0754 B583pAcervo: 239485 
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2. PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Reimp. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 616.047 P853sAcervo: 239484; 2010 - 
Acervo: 233967     2005 - Acervo: 225308 

3. SWARTZ, Mark H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 7. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 616.047 S973tAcervo: 239512 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa Regina 

Justo. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em 
evidências. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. xvii, 1600 p. ISBN 

9788536302652Acervo: 233993 

2. MARTINEZ, J. B.; DANTAS, M.; VOLTARELLI, J. C. (Ed.). Semiologia geral e 
especializada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  616.047 

S471Acervo: 239476 

3. NETO, Joaquim Pereira Brasil. Tratado de Neurologia da Academia 
Brasileira de Neurologia, 2013.  

 

 

 

SOCIEDADE E SAÚDE IV 

QUARTO PERÍODO 

Código: SSO 4 Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Saúde Coletiva-Epidemiologia I. 

 

EMENTA 

Atenção integral à saúde: A participação dos diferentes profissionais de saúde; A 

Medicina como uma relação de confiança entre o médico e o paciente. O processo 

saúde-doença e suas significações. Atenção integral à saúde e a Medicina Baseada 

em Evidências. Nesse contexto, o Módulo desenvolve os seguintes temas: O processo 

saúde-doença: Seu significado. O envolvimento das várias dimensões do ser humano. 

As doenças prevalentes. Pesquisa das fontes de evidências. Exames 

complementares: No âmbito das Unidades Básicas de Atenção à Saúde. Confirmação 

diagnóstica e avaliação terapêutica. A abordagem do paciente com sinais e sintomas 

relacionados com o sistema digestório, no âmbito da atenção integral à saúde. A 

abordagem do paciente ictérico, no âmbito da atenção integral à saúde. A abordagem 

do paciente portador de anemia, no âmbito da atenção integral à saúde. A abordagem 

do paciente que apresenta sinais e sintomas relacionados com afecções do aparelho 

gênito-urinário. A abordagem do paciente que, no âmbito da atenção integral à saúde, 

apresenta sinais e sintomas relacionados com doenças renais, com os sistemas 
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respiratório e cardiovascular e do paciente que apresenta sinais e sintomas 

neurológicos. Este Módulo, componente do eixo Integração Ensino-Serviço-

Comunidade, fortalece o estudo conjunto e integrado dos componentes do semestre 

letivo e ressalta os significados das políticas em saúde, colocando em destaque a 

Estratégia Saúde da Família. Trabalhando em conjunto com o Módulo ANIS II, as 

aulas práticas deste Módulo abordam questões relacionadas com a Semiologia 

Médica. Esta vivência acontecerá nas 40 horas de aulas práticas, constituindo as 

Práticas de Extensão Curricular (PEC), acrescidas de 20 horas de outras Atividades 

de Extensão Curricular. 

BIBILIOGRAFIA BÁSICA 

1. MCWHINNEY, Ian R. Manual de medicina de família e comunidade. 3. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 616.024 M177mAcervo: 238949 

2. PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Reimp. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 616.047 P853s Acervo: 239484 

3. ROUQUAYROL, Maria Zélia. Rouquayrol: Epidemiologia e Saúde. 8.ed. Rio 
de Janeiro: Medbook, 2018.614.4 R862eAcervo: 239135 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias: guia 
de bolso. 8. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.616.9 

D651Acervo: 235156 

2. CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.). Tratado de saúde coletiva.2. 

ed. revis. Aum. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015. 614.0981 
T776Acervo: 238185 

3. DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa Regina Justo. 
Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em 

evidências. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 616.075 
D911mAcervo: 233993 

4. MACHADO, Paulo Henrique Battaglin; LEANDRO, José Augusto; 

Michaliszyn, Mario Sergio (Org.). Saúde coletiva: um campo em 
construção. Curitiba: Inter Saberes, 2013. 614 S255 - Acervo: 237947 

5. MEDRONHO, Roberto A. et al. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 
2009.614.4 E64Acervo: 233992 
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2.10.5 Ementas e Bibliografia dos Módulos do Quinto Semestre Letivo 

 

CLÍNICA MÉDICA I 

QUINTO PERÍODO 

Código: CLM 1 Carga Horária Semestral: 240 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Cardiologia; Hematologia; Pneumologia. 

 

EMENTA 

O Módulo desenvolve, de forma articulada e interativa, conteúdos relacionados com 

as doenças prevalentes em Cardiologia, Hematologia e Pneumologia. As relações 

entre o médico, o paciente e sua família são enfatizados quanto aos diferentes fatores 

que compõem o cenário de atendimento dos pacientes que apresentam sinais e 

sintomas de possíveis doenças cardiológicas, hematológicas e pneumológicas. 

Exames complementares necessários ao diagnóstico e o tratamento são abordados, 

assim como as técnicas utilizadas na coleta de materiais para esses referidos exames. 

O Diagnóstico por Imagens tem sua importância devidamente destacada e discutida, 

enquanto as doenças respiratórias relacionadas com o exercício profissional são 

exploradas. Moléstias do aparelho respiratório. A tuberculose pulmonar é estudada 

com o necessário destaque, assim como os fundamentos dos atendimentos 

emergenciais cardiológicos; respiratórios e hematológicos. Hipertensão arterial e 

cardiopatias na gravidez são abordadas. Cardiopatias congênitas e adquiridas e 

repercussões hemodinâmicas. Diagnóstico das doenças hemorrágicas ligadas a 

outras doenças. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. MAGALHÃES, Carlos Costa (Ed.) et al. Tratado de cardiologia SOCESP. 3. 
ed. Barueri, SP: Manole, 2015. 616.12 T776 AC: 239593 

2.  MANN, Douglas L. (Ed.). et al. Braunwald: tratado de doenças 
cardiovasculares. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 2v.  616.12 T776 AC: 

V.1: 240092   V.2: 240093 

3. MOREIRA, Maria da Consolação V.; MONTENEGRO, S. T.; PAOLA, A. A. V. 

(Ed.). Livro-Texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2. ed. Barueri: 
Manole, 2015. 616.12 L788 AC: 240111 BV AC: 5002023 

4. SILVA, Luiz Carlos Corrêa da (Org.). Pneumologia: princípios e prática. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 616.24 P738 AC: 240115 

5. ZAGO, Marco Antônio. Tratado de Hematologia. Atheneu, 2013. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ATIK, Edmar (Ed). Cardiopatias congênitas: guia prático de diagnóstico, 

tratamento e conduta geral. São Paulo: Atheneu, 2014. 616.12 C267 AC: 
240096 

2. BROADDUS, V. Courtney (Ed.). Murray e Nadel: tratado de medicina 
respiratória. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 616.24 M981 AC: 240108 

3. CONDE, Marcus Barreto; SOUZA, Gilvan R. M. (Ed.). Pneumologia e 
tisiologia: uma abordagem prática. São Paulo: Atheneu, 2009.616.24 P738 

AC:240211 

4. DUBIN, Dale. Interpretação rápida do ECG: um curso programado. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Publicações Científicas, 1996. 616.1 D814i AC: 224079 

5. FARESIN, Sonia Maria (Coord.). et al. Guia de pneumologia. 2. ed. 
Barueri: Manole, 2014. (Guias de medicina ambulatorial e hospitalar). AC: 

5001791 

6. KASPER, Dennis L. (Org.). et al. Medicina interna de Harrison. 19. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2017. 2v. 616 M489 AC: V.1: 240112 V.2: 240113 

7. LEE, Goldman; SCHAFER, Andrew L. (Ed.).Goldman-Cecil medicina. 25. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 2v. 616 G619 AC: V.1: 240104 V.2: 240105 

8. NOBRE, Fernando (Ed.). Cardiologia de consultório: soluções práticas na 
rotina do cardiologista. 2. ed. Barueri: Manole, 2016. 616.12 C267 AC: 240094 
BV AC: 5002115 

9. OLIVEIRA, Raimundo Antônio; PEREIRA, J.; BEITLER, B. Mielograma e 
imunofenotipagem por citometria de fluxo em hematologia: prática e 

interpretação. Rio de Janeiro: Roca, 2016. 616.15 O48m AC 240107 

10. PASTORE, Carlos Alberto (Ed.). et al. Eletrocardiografia atual: curso do 

Serviço de Eletrocardiografia do Incor. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2016.  
616.12 E39 AC:240098 

11. PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Reimp. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. 616.047 P853s AC:239484 

12. SILVA, Luiz Carlos Corrêa. Condutas em pneumologia. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2001. v. 1. 616.24 S586c AC: 240097 

13. SOEIRO, Alexandre de Matos (Ed.). et al. Cardiologia de emergência em 

fluxogramas. 2. ed. Barueri: Manole, 2018.  616.12 C267 AC: 240095 
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SAÚDE DA MULHER I 

QUINTO PERÍODO 

Código: SDM 1 Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Ginecologia e Obstetrícia I. 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo de ginecologia/obstetrícia. Semiologia e propedêutica 

ginecológica e obstétrica. Peculiaridades da relação médico-paciente em 

Ginecologia/Obstetrícia. Saúde reprodutiva. Planejamento Familiar. A gravidez: do 

folículo primordial ao nascimento. Alterações fisiológicas próprias da gestação 

Condutas na sala de parto e com a gestante. Fármacos utilizados em obstetrícia. 

Monitoramento fetal. Puerpério normal e patológico. Aleitamento materno. Políticas 

públicas na área da saúde da mulher. Este Módulo pertencente ao eixo "Bases 

Científicas e Técnicas da Formação Médica" se estrutura como uma ponte entre 

diferentes módulos desenvolvidos nos semestres anteriores e se constitui como a 

introdução de uma proposta formativa que aborda a Saúde da Mulher de uma forma 

contínua do quinto até o 12º semestre letivo. A atenção integral à saúde da mulher é 

valorizada e está inserida nos conteúdos deste módulo e de todos que lhe seguem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BEREK, Jonathan S. Berek e Novak: tratado de ginecologia. 15. ed. Reimp. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 618.1 B487b AC: 240117 

2. HOFFMAN, Barbara L. (Org.). et al. Ginecologia de Williams. 2. ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2014. 618.1 G492 AC: 240103 

3. LASMAR, Ricardo Bassil (Org.). Tratado de ginecologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 618.1 T776 AC: 240118  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. Edmundo Chada Baracat, Ângela Maggio da Fonseca, Vicente Renato Bagnoli. 
Terapêutica clínica em ginecologia – Barueri, SP: Manole, 2015. AC: 
5002049 

2. Manoel João Batista Castello Girão... [et al.]. Tratado de uroginecologia e 
disfunções do assoalho pélvico – Barueri, SP: Manole, 2015 AC:5001826 
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EMENTA  

A participação e as contribuições oferecidas pela radiologia, ultrassonografia, 

ecodopplercardiografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea; 

mamografia, ressonância magnética, medicina nuclear e hemodinâmica no 

diagnóstico e tratamento de diferentes doenças. Conceitos e terminologia utilizada no 

diagnóstico por imagens. A interpretação de exames e suas correlações com a 

anatomia humana e com os sinais e sintomas das doenças. Como componente do 

eixo Bases Científicas e Clínicas da Formação Médica e devido às características dos 

seus conteúdos, o Módulo se articula de uma forma intensa e produtiva com os demais 

componentes do semestre letivo.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. AGUILLAR V, Bauab S, Maranhão N. Mama - Diagnóstico por Imagem. Rio de 

Janeiro: Revinter; 2009.  

2. CHARBONEAU. J. et al. Tratado de Ultrassonografia Diagnóstica - 4ª Ed. 
2012 

3. PRANDO A, Moreira FA. Fundamentos de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BONTRAGER, K L. Técnica radiológica e base anatômica. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

2. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA. Portaria 453/98 – Diretrizes de proteção radiológica em 
radiodiagnóstico médico e odontológico. D. O.U, Brasília, 02 de junho de1998. 

3. DUARTE, D. L. A mama em imagens. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006  

4. JUHL JH, Crummy AB, Kuhlman JE. Paul & Juhl - Interpretação Radiológica. 
7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara; 2000.  

5. Ministério da ciência e tecnologia. Resolução 164 DIRETRIZES BÁSICAS DE 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA- CNEM, 

2014.http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/normas/pdf/Nrm301.pdf 

 

DIAGNÓSTICO POR IMAGENS 

QUINTO PERÍODO 

Código: DIM 1 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPOS TEMÁTICO: Radiologia, Ultrassonografia, Ecografia e Medicina Nuclear. 
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FUNDAMENTOS DE ONCOLOGIA 
QUINTO PERÍODO 

Código: ONC 1 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Oncologia 

 

EMENTA 

Fundamentos de Oncologia: Conceitos básicos. Biologia molecular em oncologia. 

Morfofisiopatologia do câncer. Carcinogênese. Fatores de risco. Epidemiologia do 

câncer. Prevenção. Marcadores. Diagnóstico e estadiamento do câncer. Princípios da 

radioterapia, da quimioterapia da hormonioterapia e da cirurgia oncológica. 

Tratamentos paliativos. Este Módulo desenvolve seus conteúdos no contexto de um 

processo ensino-aprendizagem voltado para a formação de médicos generalistas 

enfatizando a importância do diagnóstico precoce e do correto encaminhamento dos 

pacientes com suspeita ou comprovado diagnóstico de câncer. O estudo integrado 

dos seus conteúdos e as dinâmicas de interações com módulos dos semestres 

anteriores e do semestre onde o Módulo está inserido busca enfatizar, entre os 

estudantes, os sinais e sintomas, juntamente com os exames complementares 

relacionados com o diagnóstico precoce e com a prevenção das neoplasias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. FIGUEIREDO, Eurídice. MONTEIRO, Mauro. FERREIRA, Alexandre. Tratado 
de Oncologia. Vol. 1. São Paulo Revinter, 2014  

2. FIGUEIREDO, Eurídice. MONTEIRO, Mauro. FERREIRA, Alexandre. Tratado 

de Oncologia. Vol. 2. São Paulo Revinter, 2014  

3. HOFF, Paulo Marcelo Gehm. Tratado de oncologia. São Paulo. Atheneu, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRASIL. Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde/ Departamento 
de Regulação, Avaliação e Controle/Coordenação Geral de Sistemas de 
Informação. MANUAL DE BASES TÉCNICAS DA ONCOLOGIA – SIA/SUS - 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS – 2013. 

2. RENATA DEJTIAR WAKSMAN (EDITORA). Oncologia multiprofissional:  
patologias, assistência e gerenciamento. Manole, 2016. 316 ISBN 
9788520442050.Acervo: 5002093 

3. RENATA DEJTIAR WAKSMAN (EDITORA). Oncologia multiprofissional: 

bases para assistência. Manole, 2016.Acervo: 5002148 
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EMENTA 

Produção histórica da Psicologia. Processos de subjetivação na contemporaneidade. 

Teoria psicanalítica e suas contribuições para a saúde. Processos de transferência e 

contratransferência. Psicologia e saúde. A psicossomática: os processos de interação 

das funções psíquicas e corporais. Sobre o luto, a morte e o desejo de cura. Interação 

médico-paciente-família. Escuta clínica: manifestação verbal e não verbal. Técnicas e 

modalidades de entrevista e instrumentos de avaliação. A saúde de quem cuida. Este 

módulo do eixo Bases Humanísticas da Formação Médica abre espaços para estudos 

integrados dos conhecimentos e habilidades contidos na Psicologia e que são de 

grande relevância na formação de um profissional médico eficiente, solidário e, 

sobretudo, humano.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BÉJAR, Victoria R. (Org.). Dor psíquica, dor corporal: uma abordagem 
multidisciplinar. São Paulo: Blücher, 2018. AC: 5002364 

2. PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin.Desenvolvimento humano. 12. 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 155 P213d AC: 239552 

3. STRAUB, Richard O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial. 

3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 616.08 S912p AC: 239615 

 

BLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BIFULCO, Vera A.; CAPONERO, R. Cuidados Paliativos: conversas sobre a 

vida e a morte na saúde. Barueri: Minha, 2016. AC: 5006683 

2. DE MARCO, Mario A. (Org.). A face humana da medicina: do modelo 
biomédico ao modelo biopsicossocial. 2. ed. Reimp. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2010. AC: 5000971 

3. KAUFMAN, Arthur (Org.). De estudante a médico: a psicologia médica e a 
construção de relações. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.  AC: 5006171 

4. KÜBLER-ROSS, Elizabeth. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes 
terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus 
próprios parentes. 9. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 155.937 K95s AC: 

233974 
5. MINSON, Fabiola P.; MORETE, M. C.; MARANGONI, M. A. Dor. Barueri: 

Manole, 2015. (Manuais de especialização, 10).  AC: 5002013 

RELAÇÃO MÉDICO, PACIENTE, FAMÍLIA E COMUNIDADE 

QUINTO PERÍODO 

Código: RMP 1 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Fundamentos de Psicologia 
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SAÚDE E SOCIEDADE V 

QUINTO PERÍODO 

Código: SSO 5 Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Saúde Coletiva-Epidemiologia II. 

 

EMENTA 

Este Módulo, que faz parte do Eixo Saúde e Sociedade: Integração Ensino, Serviço, 

antecede o desenvolvimento dos Módulos "Saúde da Criança" abordando conteúdos 

diretamente relacionados com os cuidados dispensados a pacientes pediátricos no 

âmbito da atenção básica. A elaboração da anamnese, o relacionamento médico-

paciente, com interveniência do responsável pela criança, é considerado tanto na 

coleta de informações para a estruturação do diagnóstico, quanto do tratamento e 

acompanhamento desses pacientes no contexto da Atenção Primária. Os aspectos 

humanísticos são ressaltados como um dos mais importantes temas explorados, 

juntamente com os diferentes aspectos da Educação em Saúde. O foco da abordagem 

concentra-se nas doenças prevalentes e de forma especial na Semiologia da Febre, 

na semiologia das dores abdominais, das diarreias e da constipação intestinal, na 

avaliação do estado de nutrição e da desnutrição, nas dispneias, nas manifestações 

alérgicas e na insuficiência respiratória. As visitas domiciliares permanecem e servem 

de base para os acompanhamentos realizados pelos estudantes. As 40 horas de 

atividades práticas são realizadas em conformidade com a metodologia e os objetivos 

das Práticas de Extensão Curricular (PEC) do Módulo, acrescidas de 20 horas de 

outras Atividades de Extensão Curricular. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander R. (Org.). Tratado de 
pediatria. 3. ed. Barueri: Manole, 2014. v. 1. AC: 5001810 

2. FOGAÇA, Hamilton R.; ZIMMERMANN, K. L.; MORELLI, S. R. (Coord.). 
Semiologia pediátrica. Rio de Janeiro: Revinter, 2016. 618.920075 S471 AC: 

239521 

3. MARTINS, Maria Aparecida et al. Semiologia da criança e do adolescente. 
Rio de Janeiro: MedBook, 2010.  618.920075 S471 AC: 239500 
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BLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. AZEVEDO, Alda Elizabeth Boehler Iglesias e REATO, Lígia de Fátima 
Nóbrega. Manual de Adolescência SBP. Editora Manole. Edição de 2019. 
ISBN: 9788520466087 

2. CARVALHO, Elisa de; SILVA, Luciana Rodrigues; FERREIRA, Cristina T. (Ed.). 
Gastrenterologia e nutrição em pediatria. Barueri: Manole, 2012. AC:  

5001673 

3. MARCDANTE, Karen J.; KLIEGMAN, Robert M. Nelson princípios de 

pediatria. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 618.92 M313n AC:240109 

4. PENIDO, Maria Goretti Moreira G.; TAVARES, M. S. Nefrologia pediátrica: 

manual prático: uso diário ambulatorial e hospitalar. São Paulo: Balieiro, 2015.  
618.9261 P411n AC: 239463 

5. PINA-GARZA, J. Eric. Fenichel neurologia clínica pediátrica. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2015.  618.928 P645n AC: 239479 

6. REED, Umbertina Conti; MARQUES-DIAS, Maria Joaquina (Coord.). 
Neurologia. Reimp. Barueri: Manole, 2015. (Pediatria do Instituto da Criança 

do Hospital das Clínicas).  618.928 N494 AC:239482 

 

 

 

2.10.6 Ementas e Bibliografia dos Módulos do Sexto Semestre Letivo 

CLÍNICA MÉDICA II 

SEXTO PERÍODO 

Código: CLM 2 Carga Horária Semestral: 240 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Gastrenterologia; Endocrinologia; Nefrologia. 

 

EMENTA 

Estudo integrado das doenças prevalentes em Gastrenterologia, endocrinologia e 

nefrologia. Sinais e sintomas em gastrenterologia, endocrinologia e nefrologia. 

Exames complementares e as contribuições oferecidas pelo Diagnóstico por Imagens 

em gastrenterologia, nefrologia e endocrinologia. Hormônios: estrutura química, 

mecanismos de ação e controle hormonal. Distúrbios endócrinos e metabólicos: 

Obesidade. Diabetes. Principais urgências e emergências em gastrenterologia, 

nefrologia e endocrinologia. Características morfofisiológicas dos rins. Fisiologia renal. 

Nefropatia Hipertensiva e Nefropatia Diabética. As doenças prevalentes em 

Nefrologia. A hipertensão arterial e as patologias renais. Insuficiência renal aguda e 

crônica. Síndromes nefrítica e nefrótica. Procedimentos dialíticos. Doenças renais e a 
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qualidade de vida do paciente. O rim nas doenças sistêmicas. Prevenção das doenças 

renais. Indicações de transplante renal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman-Cecil Medicina (Portugues).  

25 ed. Ed.  Elsevier Editora Ltda., 2018. 616 G619 AC: V.1: 240104; V.2: 
240105 

2. KASPER, Dennis L.; HAUSER, Stephen L.; JAMESON, J. Larry; FAUCI, 

Anthony S.; LONGO, Dan L.; LOSCALZO, Joseph . Medicina Interna de 
Harrison (Português). 2 volumes. 19.ed. McGraw Hill, 2016. 616 M489 AC: V.1: 
240112. V.2: 240113 

3. SCHLIOMA, Zaterka; EISIG, Jaime Natan. Tratado de Gastrenterologia - Da 

Graduação à Pós-graduação. 2. Ed. Atheneu, 2016.  

4. RIELLA, Miguel Carlos. Princípios de Nefrologia e Distúrbios 
Hidroeletrolíticos - 6ªEd. Editora: Guanabara, 2018 (Cód: 10109615) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR. 

1. GREENBERG, Norton J. Greenberg. Current Gastrenterologia, Hepatologia 
e Endoscopia – Diagnóstico e tratamento. 2.ed. Dilivros, 2013. 

2. LANGE. Current - diagnóstico e tratamento - nefrologia 
e hipertensão. Editora: ARTMED.  Ano: 2011. ISBN: (Cód: 8563308610) 

3. SILVEIRA, Sandra Pinho; SATHER, Fabíola. Rotinas em Endocrinologia. 

Artmed, 2015.  

4. VILAR, Lúcio. Endocrinologia Clínica. 6. ed. Gen: Ganabara Koogan LTDA, 
2016. 

 

 

 

SAÚDE DA MULHER II 

SEXTO PERÍODO 

Código: SDM 2 Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Ginecologia, Obstetrícia e Fundamentos de Mastologia. 

 

EMENTA 

O Módulo aborda a relação médico-paciente, os exames complementares e o 

diagnóstico por imagens em Ginecologia, Obstetrícia e Fundamentos de Mastologia. 
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Aspectos do planejamento familiar são colocados em discussão. Lesões benignas e 

malignas da mama são estudadas em conjunto com os fatores de risco associados a 

estas lesões. Uma abordagem da gestação na adolescência e das patologias da 

mama nas adolescentes é efetuada. Estudos sobre fármacos utilizados em 

Ginecologia e Fundamentos de Mastologia é desenvolvido com a participação da 

Farmacologia. Este Módulo, pertencente ao eixo Bases Científicas e Clínicas da 

Formação Médica e se estrutura como a segunda etapa de uma ampla abordagem da 

atenção integral à saúde da mulher desenvolvida na Atenção Primária em Saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 15.ed. Rio de 
Janeiro; Guanabara, 2016. 618.1 B487b AC: 240117 

2. FREITAS, F.; MENKE, C. H.; RIVOIRE, W. A.; PASSOS, E. P. Rotinas em 
ginecologia. 6ºed. Porto Alegre: ARTMED, 2017. 

3. REZENDE, J. Obstetrícia. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2010. 618.2 

R467o 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR. 

1. ALMIR ANTONIO URBANETZ (COORDENADOR). Ginecologia e obstetrícia 
Febrasgo para o médico residente - 1º Edição. Manole, 2016. 1556 ISBN 
9788520445303. AC: 5002108 

2. FREITAS, F. M.; MARTINS-COSTA, S. H. A.; RAMOS, J. G. L.; MAGALHÃES, 
J. A. Rotinas em obstetrícia. Porto Alegre: ARTMED, 2001. 618.2 R848 

3. Ministério da Saúde. Manual Técnico Pré-natal e puerpério: atenção 
qualificada e humanizada. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

4. SOARES JÚNIOR, José Maria; BARACAT, Edmund Chada; MELO, Nilson 

Roberto de; SALOMÃO, Antônio Jorge (Ed). Ginecologia baseada em casos 
clínicos. Barueri, SP: Manole, 2013. ISBN 9788520425893. AC: 5000471 

 

 

SAÚDE DA CRIANÇA I 

SEXTO PERÍODO 

Código: SDC 1 Carga Horária Semestral: 100 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Pediatria e Puericultura. 

 

EMENTA 

Este Módulo, componente do eixo "Bases Científicas e Clínicas da Formação Médica" 

inicia uma ampla abordagem da Pediatria, da Puericultura e da Neonatologia que 
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ocorre do 6ª até o 12º semestre do curso. Neste Módulo as Políticas Públicas voltadas 

à proteção e saúde da criança e adolescente são estudadas, juntamente: Os exames 

complementares mais comuns na pediatria; diarreia aguda e reidratação; diarreia 

crônica; dor abdominal/constipação; IVAS (resfriado, otite, amigdalite, rinossinusite, 

laringites); bronquiolite viral aguda, pneumonia comunitária; indicações internação por 

pneumonia comunitária; fibrose cística; tuberculose pulmonar; asma; tratamento 

asma; lactente sibilante. Peculiaridades do relacionamento médico-paciente-família 

em Pediatria são exploradas e uma necessária ênfase é concedida ao estudo dos 

sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento e acompanhamento das doenças 

prevalentes nas áreas de cardiologia, pneumologia, endocrinologia, nefrologia, 

hematologia e gastrenterologia. Aspectos relacionados com a anamnese, o exame 

físico, exames complementares e o diagnóstico por imagem são explorados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. LEÃO, E., CORREA, EJ, MOTA, AC., VIANNA, MB. VASCONCELLOS, MC. 

Pediatria Ambulatorial. 5ª ed. Belo Horizonte. Coopmed. 2013. 

2. JÚNIOR DC. Dennis Burns AR., Lopez FA. Tratado de Pediatria. 4ª ed. São 
Paulo. Manole. 2017. 2 volumes. AC: 5002128 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FERNANDES, Tadeu Fernando (Coord.). Pediatria ambulatorial: da teoria à 

prática. São Paulo: Atheneu, 2016. 245 p. (Atualizações pediátricas) ISBN 
9788538806929, Acervo: 239467 

2. PATRICIA MIRANDA DO LAGO, Cristina Targa Ferreira, Elza Daniel de Mello, 
Leonardo Araújo Pinto, Matias Epifânio (coordenadores). Pediatria baseada 
em evidências. Manole, 2016.  804 ISBN 9788520445860. AC: 5002121 

3. MORAIS, Mauro Batista de; CAMPOS, Sandra de Oliveira; HILÁRIO, Maria 
Odete Esteves. Pediatria: diagnóstico e tratamento. Barueri, SP: Manole, 2013. 

ISBN 9788520431399. Acervo: 5001695 

 

 

FUNDAMENTOS DE ANESTESIOLOGIA 

SEXTO PERÍODO Carga Horária Semestral: 60 horas 

Código: FAN 1 Pré-Requisito: CLM 1; SDM 1. 

GRUPO TEMÁTICO: Anestesiologia 

 

EMENTA 



145 

     

O Módulo explora, em conjunto com a Farmacologia e a Fisiologia Humana, os 

fundamentos da Anestesiologia e os princípios da avaliação pré-anestésica. 

Procedimentos anestésicos: A anestesia geral inalatória, venosa e a anestesia local. 

Intercorrências e complicações anestésicas. A relação médico-paciente em 

Anestesiologia. Técnicas e agentes anestésicos. Sedativos e hipnóticos e hipno-

analgésicos. Como integrante do eixo "Bases Científicas e Clínicas da Formação 

Médica", o Módulo insere no processo ensino-aprendizagem o desenvolvimento de 

conteúdos necessários à formação de médicos generalistas. Esta inserção se dá por 

meio de atividades práticas desenvolvidas nos Serviços de Anestesia dos hospitais 

conveniados e por meio de atividades teóricas onde são efetuadas discussões de 

casos clínicos e discussão de problemas com a utilização de recursos audiovisuais e 

materiais de apoio como livros, artigos científicos e sites da internet. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred. Goodman e Gilman: as bases 

farmacológicas da terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 615.1 
G653bAcervo: 237335 

2. JOSÉ OTÁVIO COSTA AULER JR. [ET AL.]. Anestesiologia básica: manual 

de anestesiologia, dor e terapia intensiva. Manole, 2011.  546 ISBN 
9788520432495.Acervo: 5001749 

3. SAESP. Tratado de anestesiologia. 8ª ed. São Paulo, 2017 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2017. 612 G992tAC:238928 

2. MANICA, J. Anestesiologia. 4ª ed. Porto Alegre, Artmed Editora, 2017 

3. SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2018.615.1 S586fAcervo: 237428 

 

 

NUTRIÇÃO E OBESIDADE. 

SEXTO PERÍODO 

Código: NOB Carga Horária Semestral: 40 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Nutrição e Endocrinologia. 

 

EMENTA 
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Este Módulo, pertencente ao eixo Bases Humanísticas da Formação Médica, aborda 

as relações entre a Nutrição e a Medicina, situando os estudantes no contexto das 

avaliações, das necessidades e das recomendações nutricionais. Hábitos nutricionais. 

Fundamentos da avaliação nutricional, das necessidades e das recomendações 

nutricionais. O consumo de alimentos prontos e/ou industrializados, estabelecendo 

correlações deste consumo com a ocorrência da obesidade. A importância dos 

conhecimentos sobre as diferentes etiologias da obesidade no cotidiano do médico 

generalista. A obesidade: Aspectos históricos, epidemiológicos, etiopatogenia, 

diagnóstico, manejo terapêutico clínico e cirúrgico, prevenção e pesquisa nos diversos 

campos de sua abrangência. Momento atual e perspectivas. A obesidade e suas 

relações com a economia dos países. A obesidade no contexto da saúde coletiva. As 

aulas práticas (20 horas) são realizadas em conformidade com a metodologia e os 

objetivos das Práticas de Extensão Curricular (PEC). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CHEMIN, S. M.; MURA, J. P. Tratado de alimentação, nutrição e 
dietoterapia. 2 ed. São Paulo: Roca, 2016. 613.2 S586t    AC: 239408 

2. ROSSI, L.; CARUSO, L.; GALANTE, A. P. Avaliação nutricional. São Paulo: 

Roca, 2017 613.2 R832a    AC:239160 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Diretoria de Normas e 
Habilitação dos Produtos. Gerência-Geral de Regulação Assistencial. Gerência 
de Monitoramento Assistencial. Coordenadoria de Informações Assistenciais. 

Manual de diretrizes para o enfretamento da obesidade na saúde 
suplementar brasileira [recurso eletrônico]. – Rio de Janeiro: ANS, 2017. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. – 2. ed., 1. 

Reimp. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

 

 

SAÚDE E SOCIEDADE VI 

SEXTO PERÍODO 

Código: SSO 6 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Unidade Curricular de Extensão: Saúde Coletiva I. 

 

EMENTA 



147 

     

O Módulo Saúde e Sociedade VI integra o Eixo Saúde e Sociedade - Integração 

Ensino / Serviço como uma Unidade Curricular de Extensão (UCE), totalizando 60 

horas. Este Módulo desenvolve intervenções que envolvem diretamente as 

comunidades externas à Univale, vinculadas à formação do estudante, constituindo-

se das seguintes modalidades: programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e 

prestação de serviços. É um grupo temático que compõe a matriz curricular e se 

integra aos módulos de Clínica Médica II, Saúde da Mulher II, Saúde da Criança I e 

ao grupo temático Nutrição e Obesidade, constituindo-se em processo de interação 

dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade locorregional, vivência dos 

conhecimentos de modo interprofissional, interdisciplinar, intersetorial, 

interorganizacional, e articulação com o ensino modular e a pesquisa, explorando as 

bases científicas e clínicas, bem como as bases humanísticas do processo formador, 

reafirmando a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Será desenvolvido 

por meio de pesquisa e análise de determinantes sociais vinculados à mortalidade 

materna e infantil, estudos epidemiológicos e suas relações com a ocorrência de 

doenças em crianças, gestantes e mulheres das regiões de saúde jurisdicionadas à 

Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares e o desenvolvimento 

de projetos de intervenção alinhados às competências na área de atenção à saúde, 

gestão em saúde e educação em saúde, sustentado em metodologias participativas, 

no formato investigação-ação (ou pesquisa ação), que priorizam métodos de análise 

inovadores, a participação dos atores sociais em processos decisórios. Desta forma, 

espera-se contribuir para o cumprimento da missão institucional da Univale de 

"promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de 

conhecimento, e colaborar com o desenvolvimento socioeconômico e cultural de sua 

região de inserção, pautada na melhoria das condições de vida e na diversidade do 

ambiente e da cultura", de tal modo que as ações de extensão curricular contribuam 

para a superação da desigualdade e da exclusão social, e à construção de uma 

sociedade mais justa, ética e democrática. Como produto do Módulo, espera-se, 

dentre outros resultados, a produção de mídias educativas destinadas aos 

profissionais que atuam na Atenção Primária de Saúde do território da 

Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares, a realização de 

atendimento locorregional a públicos estratégicos vulneráveis em parceria com os 

municípios e com outras instituições mobilizadoras de boas práticas nos cuidados da 

saúde da criança e da mulher, incluindo a gestante.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. GUSSO G., LOPES J.M.C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: 
Princípios, Formação e Prática. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. Vol. I e II. 

614 T776 AC: V.1: 239503              V.2: 239504 

2. MCWHINNEY, IAN R.; FREEMAN T. Manual de medicina de família e 
comunidade. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 616.024 M177m AC: 238949 

3. PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar de (Org.). Saúde coletiva: 
teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2014. 614 S255 AC: 238937 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. DUNCAN, Bruce B. [et al.]. Medicina ambulatorial: condutas de atenção 

primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

2. HARTZ, Zulmira Maria de Araújo; SILVA, Ligia Maria Vieira da (Org.). 

Avaliação em saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação de 
programas e sistemas de saúde. Salvador: EDUFBA; R. Janeiro: Fiocruz, 2008.  

3. MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Belo Horizonte: 
ESPMG, 2011. 614.0981 M538r AC: 240234 2009 AC: 233645 

 

 

 

2.10.7 Ementas e Bibliografia dos Módulos do Sétimo Semestre Letivo 

CLÍNICA MÉDICA III 

SÉTIMO PERÍODO 

Código: CLM 3 Carga Horária Semestral: 240 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Dermatologia; Alergia-Imunologia Clínica; Reumatologia. 

 

EMENTA 

Estudo integrado dos fundamentos da Dermatologia, Alergia-imunologia e 

Reumatologia. Na área de Dermatologia são abordados: Embriologia da pele. 

Anatomia, histologia e fisiologia da pele. Os anexos cutâneos: sistema pilo/sebáceo; 

a função sudorípara; o sistema pigmentar; o papel protetor da pele. Semiologia 

dermatológica. Exames complementares em Dermatologia. Princípios de terapêutica 

dermatológica clínica e cirúrgica. Dermatoses eritematoescamosas. Pruridermias, 

líquen, afecções liquenóides. Dermatoses de causas alérgicas ou imunológicas. 

Dermatoses de causas bacterianas. Doenças sexualmente transmissíveis. 

Hanseníase. Dermatoses de causas fúngicas. Dermatoses de causas viróticas e 

parasitárias. Dermatoses associadas a distúrbios genéticos e metabólicos e outras 
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causas. Afeccções bolhosas. Neoplasias cutâneas. Na área de Alergia e Imunologia 

clínica são abordados: Bases gerais da resposta Imune; Alérgenos e reações 

antígeno-anticorpo; Diagnóstico Imunológico das alergias (testes alérgicos); Marcha 

Atópica – o que é?; Anamnese em alergia e Imunologia; Rinite Alérgica: diagnóstico e 

tratamento - consenso ARIA; Asma Brônquica: diagnóstico e tratamento - consenso 

GINA; Dermatite Atópica: diagnóstico e tratamento; Urticárias: diagnóstico e 

tratamento; Alergia Gastrointestinal: alergia alimentar, APLV, Sind. Alergia Oral, 

Esofagite Eosinofílica, Gastroenterite Eosinofílica; Reações Adversas a Drogas / 

Anafilaxia; Doenças Alérgicas cutâneas: diagnostico diferencial de farmacodermia, 

urticária, angioedema, alergia alimentar, dermatite de contato; Alergia a veneno e 

alérgenos de inseto; Imunoterapia; Novas perspectivas terapêuticas em alergia: 

imunobiológicos; Imunodeficiências; Doenças Autoimune. Na área da Reumatologia 

são abordados: Reumatologia e sua abrangência: Conceito de doenças reumáticas. 

Propedêutica reumatológica. Exames complementares. Mediadores Inflamatórios. 

Análise de FAN e autoanticorpos. Artrite Reumatoide. Aspectos clínico-laboratoriais 

das principais monoartrites e oligoartrites. Aspectos clínico das afecções reumáticas 

de partes moles. Lúpus Eritematoso Sistêmico. Vasculites Sistêmicas. A síndrome dos 

anticorpos antifosfolipídicos. Artrites Microcristalinas. Síndromes dolorosas da coluna 

vertebral. Osteoporose.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Dermatologia de Sampaio e Rivitti, 4 ed, 2018. 

2. HAMID, Alexandre Cecin. Tratado Brasileiro de Reumatologia. Atheneu. 2015. 

3. SOLÉ D.; Bernd L. A. G.; Filho N. A. Tratado de Alergia e Imunologia Clínica, 
R.; 2 ed, Elsevier 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AZULAY. Dermatologia7 ed, 2017 

BELDA. Tratado de Dermatologia3 ed, 2018 

BRASIL, Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

Artrite Reumatoide. 2019 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolo Clínico 

e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico, 2013. 

GELLER M.; SCHEINBERG M. A Diagnóstico e Tratamento da Doenças 

Imunológicas. 2 ed, Elsevier 2015 
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HOCHBERG, Alan J Silman. Reumatologia -Versão Traduzida da 6 ed.- Marc C. 

2016 

5. O'HEHIR, R. E.; Holgate S. T.; Sheikh A.; Middleton Fundamentos em 

Alergia, Elsevier 2017 

6. MOREIRA, Caio. CARVALHO Marco Antônio. Reumatologia-Diagnóstico e 

Tratamento - - 2 ed, 2001Ac: 205321 (Tem versão 2014 fora de linha) Ac: 205321 

 

 

SAÚDE DA MULHER III 

SÉTIMO PERÍODO 

Código: SDM 3 Carga Horária Semestral: 100 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Ginecologia e Obstetrícia II. 

 

EMENTA 

Permanece a abordagem de temas relacionados com a semiologia ginecológica e 

obstétrica, sendo abordados os seguintes temas: Complicações do primeiro trimestre 

da gestação. Mecanismo de parto e assistência ao parto normal. Anormalidade no 

trabalho de parto e. Avaliação do bem-estar fetal ante e intraparto. Complicações 

obstétricas: trabalho de parto prematuro, amniorrexe prematura, pós-datismo, 

gestação múltipla, distúrbios do crescimento fetal. Intercorrências mais frequentes. 

Protocolos de atendimento. Parto operatório e operação cesariana; Técnicas de 

episiotomia; assistência à dequitação; assistência ao parto pélvico; fórceps de alívio; 

distócia de ombro. Rotura uterina: Diagnóstico. Conduta. Intercorrências. Feto morto 

retido. Gravidez ectópica; Assistência ao puerpério normal e patológico. Protocolos. 

Terapêuticas cirúrgicas em Ginecologia. Urgências cirúrgicas em ginecologia. 

Epidemiologia e diagnóstico do câncer de colo uterino, endométrio, mama e ovário. 

Tratamento cirúrgico do câncer de colo uterino, endométrio, mama e ovário. Pré e pós-

operatório das pacientes portadoras de câncer. Quimioterapia no câncer de colo  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. GIRÃO, Manoel João Batista Castello. Tratado de Ginecologia. Editora 
Atheneu, 2017. ISBN 9788538808220Acervo: 5003419  

2. HOFFMAN, Barbara L. (Org.) et al. Ginecologia de Williams. 2. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2014. 1402 p. ISBN 9788580553109 AC: 240103 

3. REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos A. Barbosa. Rezende: 
Obstetrícia. 13.ed. Guanabara Koogan, 2016 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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1. BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 14. ed. Rio de 

Janeiro; Guanabara, 2016. ACERVO 240117 

2. EDMUND CHADA BARACAT. Terapêutica clínica em ginecologia. Manole, 

2015Acervo: 5002049  

3. REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos A. Barbosa. Rezende: Obstetrícia 
Fundamental.14. ed. Guanabara Koogan, 2018. (Edição resumida e atual do 

livro-texto. Complementar ao item 1) 

 

 

SAÚDE DA CRIANÇA II 

SÉTIMO PERÍODO 

Código: SDC 2 Carga Horária Semestral: 100 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Pediatria, Puericultura e Cirurgia Pediátrica. 

 

EMENTA 

Infecções do trato urinário (ITU); Lesão renal aguda; Síndrome Hemolítico Urêmica; 

Síndrome Nefrótica; Hematúria; Insuficiência renal crônica; Diagnóstico diferencial 

das cefaleias; Febre Reumática; Hipertensão Arterial Sistêmica; Hemorragia 

Digestiva; Pancreatites; Hepatites; Insuficiência Cardíaca Congestiva; Desnutrição e 

Obesidade. Na área da Cirurgia Pediátrica serão explorados: Os fundamentos e as 

particularidades da cirurgia pediátrica. Pré e pós operatório. Relacionamento com os 

familiares do paciente. Afecções resultantes de alterações no desenvolvimento 

embriológico que devem ser corrigidas cirurgicamente. Tratamento Cirúrgico das 

Hérnias de Parede Abdominal e Distopias testiculares. Tratamento cirúrgico do 

Abdome Agudo em Pediatria. Fimose e Escroto Agudo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BURNS, Dennis Alexander Rabelo (coautor). Tratado de pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria, 2017. v.2 Acervo BIBLIOTECA VIRTUAL: 5002128 

2. CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo; ANCONA 

LOPEZ, Fábio (Org.). Tratado de pediatria. 3. ed. Barueri: Manole, 2014. 
v.1ISBN 9788520433508. Acervo BIBLIOTECA VIRTUAL: 5001810 

3. MARCONDES, Eduardo et al. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 
2010. 3 t. ISBN 85-7378-120-3) Acervo: 178134 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de atenção básica – saúde da criança 
– números: 23/33/ 10 passos para uma alimentação saudável/ atenção 
humanizada ao recém nascido 
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2. FERNANDES, Tadeu Fernando (Coord.). Pediatria ambulatorial: da teoria à 

prática. São Paulo: Atheneu, 2016. 245 p. (Atualizações pediátricas) ISBN 
9788538806929Classificação: 618.92 P371 2016 Ac.239467 

3. SOUZA, João Carlos Ktzer. Cirurgia Pediátrica – Teoria e Prática. Roca, 2008. 

4. TONELLI, Edward; FREIRE, Lincoln M. S. Doenças infecciosas na infância e 
adolescência. 2. ed. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 2000. 2 v. ISBN 85-

7199-225-8) 

 

 

CLÍNICA CIRÚRGICA I 

SÉTIMO PERÍODO 

Código: CLC 1 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Cirurgia Geral 
 

EMENTA 

A cirurgia como uma proposta terapêutica. A semiotécnica cirúrgica. Fases da 

preparação do paciente para um procedimento cirúrgico. A relação médico-paciente. 

A Propedêutica em cirurgia. O planejamento cirúrgico. Preparação do paciente. 

Exames complementares. Protocolos em clínica cirúrgica. Pré-operatório: Conceito e 

considerações gerais. Avaliação do risco cirúrgico: sistema cardiovascular, sistema 

renal, sistema endócrino, sistema nervoso, sistema respiratório. Avaliação 

laboratorial. Preparo hidroeletrolítico e reposições. Nutrição em cirurgia. Pós-

operatório: Conceitos. Pós-operatório imediato e tardio. Infecção em cirurgia: 

Conceito. Incidência. Fontes de contaminação. Laparotomias: Conceito. As incisões 

cirúrgicas. Cirurgias da parede abdominal. Cirurgias do aparelho digestório. Cirurgia 

das Vias Biliares. Toracotomias e drenagem pleural. Cirurgia Oncológica: 

Fundamentos. Cirurgia Urológica: Fundamentos. Princípios gerais da cirurgia plástica. 

Nas aulas práticas, desenvolvidas nos ambulatórios, enfermarias e centros cirúrgicos 

dos hospitais conveniados, grupos menores de alunos interagem com docentes que 

adotam a postura de mediadores e de facilitadores do processo ensino-aprendizagem. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. SAAD JÚNIOR, Roberto (Ed.) et al. Tratado de cirurgia do CBC. 2. ed. São 

Paulo: Atheneu, 2015. 1565 p. ISBN 9788538806424. Classificação: 617 
T776 2015 Ac.239477  

2. RIBEIRO JR., Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. 340 p. ISBN 9788527730266. Classificação: 617.1 R484f 

2016 Ac.239510  
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3. TOWNSEND JR., Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base 

biológica da prática cirúrgica moderna. 19. ed. R. J: Elsevier, 2015. 1010 p. v.1 
ISBN 9788535257670Clas: 617 S116 2015 Ac.239480 V.1   

4. TOWNSEND JR., Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base 

biológica da prática cirúrgica moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2015. 1010 p. v.2 ISBN 9788535257670. Classificação: 617 S116 2015 
Ac.239481 V.2 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRUNICARDI, F. Charles (Ed.). Schwartz tratado de cirurgia. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2013. 1832 p. ISBN 9788537205204. Classificação: 617 
S399 2013 Ac.239517  

2. ELLISON, E. Christopher; ZOLLINGER JR., Robert M. Zollinger atlas de 

cirurgia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 573 p. ISBN 
9788527731300. Classificação: 617 E47z 2017 Ac.239522  

3. GOFFI, Fábio Schmidt (Coord.). Técnica cirúrgica: bases anatômicas, 

fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 822 p. 
ISBN 8573794615. Classificação: 617 T255 2015 Ac.239474  

4. TOWNSEND JR., Courtney M.; EVERS, B. Mark. Atlas de técnicas 
cirúrgicas. 4ª tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1200 p. ISBN 

9788535241716. Classificação: 617 T748a 2011 Ac.239508  

 

 

 

DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SÉTIMO PERÍODO 

Código: DHA Carga Horária Semestral: 40 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Epidemiologia, Cardiologia e Endocrinologia. 

 

EMENTA 

História e conceito do Diabetes Mellitus (DM). Epidemiologia. Incidência no Brasil e 

no mundo. Diferenças entre DM Tipo I e Tipo II. Fisiopatologia do diabetes mellitus. 

Diabetes Mellitus Tipo I e Tipo II. Características; Quadro Clínico; Sinais e Sintomas. 

Diagnóstico clínico e laboratorial. Critérios diagnósticos. Complicações agudas e 

crônicas do diabetes mellitus. Diabetes mellitus gestacional. Histórico da Hipertensão 

Arterial Sistêmica. Epidemiologia. Incidência no Brasil e no mundo. Prevalência da 

HAS no Brasil. Etiologia e fisiopatologia da Hipertensão Arterial Sistêmica. Sinais e 

sintomas. Tipos de tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica. Complicações. A 

associação entre hipertensão arterial e diabetes: aumento no risco cardiovascular. 

Causa genéticas associadas às disfunções da célula beta e da ação da insulina; 

Doenças do pâncreas. Classificação dos pacientes portadores de HA: Grupos de 
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Risco. Hipertensão Arterial de causa primária e secundária. Rastreamento do 

Diabetes Mellitus e da HAS. As aulas práticas (20 horas) são realizadas em 

conformidade com a metodologia e os objetivos das Práticas de Extensão Curricular. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ARRUDA MARTINS, Milton de. Clínica médica - volume 5 (2a edição ampliada 
e revisada). Manole 2016. 876 ISBN 9788520437438. AC: 5001969 

2. VILAR, Lucio. Endocrinologia clínica. 6ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2016 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1 . BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de atenção básica: diabetes mellitus. 

SAS-DAB. Brasília. DF. 2013 
 

2GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. (Ed.). Goldman-Cecil medicina. 25. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 1410 p. 2.V.  v.1 Acervo: 240104; v.2 Ac: 240105  

 

3. SILVA, Maria Isabel. Coleção Guia prático de saúde - Hipertensão e 
diabetes. Editora Eureka. 2016.  64 ISBN 9788569377290. AC: 

Acervo: 5005217 

 

 

SAÚDE E SOCIEDADE VII 

SÉTIMO PERÍODO 

Código: SSO 7 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Unidade Curricular de Extensão: Saúde Coletiva II. 

 

EMENTA 

O Módulo Saúde e Sociedade VII está inserido no Eixo Saúde e Sociedade - 

Integração Ensino/Serviço como uma Unidade Curricular de Extensão (UCE), 

totalizado 60 horas. Este Módulo desenvolve ações em Unidades Básicas de Saúde, 

interagindo com as comunidades externas à Univale de uma forma vinculada à 

formação do estudante. Neste Módulo (UCE) poderão ser desenvolvidas as seguintes 

modalidades extensionistas: projetos, cursos, oficinas, eventos e prestação de 

serviços. As atividades relacionadas com a prestação de serviços serão realizadas 

nas UBS e deverão ser desempenhadas por todos os alunos da turma, conforme 

escala a ser definida pelos docentes. Os alunos deverão elaborar relatórios parciais e 

um relatório final sobre as atividades. Os prazos de entrega dos relatórios serão 

definidos pelos docentes. Este Módulo se integra, especialmente, com os Módulos 
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Saúde da Mulher III e Nutrição e Obesidade, promovendo a articulação do ensino 

modular com a pesquisa, explorando as bases científicas e clínicas, bem como as 

bases humanísticas do processo formativo, reafirmando a indissociabilidade de 

ensino, pesquisa e extensão. Será desenvolvido por meio de pesquisa e análise de 

determinantes sociais vinculados à obstetrícia e ginecologia, estudos epidemiológicos 

e suas relações com a ocorrência de agravos às gestantes moradoras do município 

de Governador Valadares. O desenvolvimento de projetos de intervenção 

relacionados com a educação em saúde está previsto, no formato investigação-ação 

(ou pesquisa-ação), que priorizam métodos de análise inovadores, a participação dos 

atores sociais em processos decisórios. Temas sugeridos a serem trabalhados:                                    

Qualidade da condução dos pré-natais nas UBS; Incidência de afecções ginecológicas 

de tratamento cirúrgico. Tempo de espera. Condução do pré-operatório e pós-

operatório. Qualidade dos resultados alcançados; Participação da Atenção Primária 

no diagnóstico e acompanhamento do câncer de colo uterino, endométrio, mama e 

ovário; Participação da Atenção primária no diagnóstico e acompanhamento das 

complicações obstétricas. Os docentes do Módulo poderão adotar outros temas de 

acordo com a realidade vivenciada pela população circunscrita às UBS e com as 

demandas prevalentes a serem investigadas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. GUSSO, Gustavo. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.v.1 acervo239503; v.2. Acervo 239504 

2. MENEZES, Kênia Kiefer Parreiras. Grupos operativos na Atenção Primária à 

Saúde como prática de discussão e educação: uma revisão Cad. Saúde 
Colet., 2016, Rio de Janeiro, 24 (1): 124-130 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica, nº 
33). 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Atenção ao Pré Natal de Baixo Risco. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2012. 318 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica, nº 32). 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Caderno da Atenção Domiciliar. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2013. 2v.: il. 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2012. 
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5. KASPER, Dennis L. et al. Medicina interna de Harrison. 19. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2017. v.2. Acervo: 240113 

6. Sociedade Brasileira de Cardiologia. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão 
Arterial. Sociedade Brasileira de Cardiologia • ISSN-0066-782X • Volume 107, 

Nº 3, Supl. 3, Setembro 2016. 

 

 

 

2.10.8 - Ementas e Bibliografia dos Módulos do Oitavo Semestre Letivo 

CLÍNICA MÉDICA IV 

OITAVO PERÍODO 

Código: CLM 4 Carga Horária Semestral: 80 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Fundamentos de Neurologia. 

 

EMENTA 

Semiologia neurológica, diagnóstico sindrômico, topográf ico e etiológico em 

neurologia. O exame neurológico na criança, no adulto e nos idosos. A relação 

médico/paciente/família.  Diagnóstico por Imagens em Neurologia. Doenças 

infecciosas mais frequentes do sistema nervoso, cefaleias, doença encefalovascular, 

distúrbios do movimento, síndromes demenciais, doenças desmielinizantes, 

hipertensão intracraniana e distúrbios do fluxo liquórico, neoplasias do sistema 

nervoso, crises epilépticas e epilepsias, doenças da coluna vertebral, princípios do 

tratamento neurocirúrgico, distúrbios do sono, distúrbios neuromusculares e doenças 

do sistema nervoso periférico, TCE, reabilitação neurológica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

1. BAEHR, Mathias; FROSTER, Michael.  Duus, Diagnostico Topográfico em 
Neurologia. 5.ed. Di Livros Editora Ltda. 2015. 

2. BERTOLUCCI; Paulo Henrique Ferreira; FERRAZ, Henrique Ballalai; 

BARSOTTINI, Orlando Graziani Povoas; PEDROSO, José Luiz. Neurologia: 
diagnóstico e tratamento. 2.ed. 2016. 

3. GAGLIARDO, Rubens J.; TAKAYANAGUI, Osvaldo M. Tratado de Neurologia. 

2.ed. Elsevier, 2019. ABN (Academia Brasileira de Neurologia) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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1. SIQUEIRA, Mario G. Tratado de Neurocirurgia Vol. 1 e 2. Manole, 2015. 

2. STAVALE, Marcos. Bases da Terapia Intensiva Neurológica. 2.ed. Santos, 

2011. 

 

 

 

CLÍNICA CIRÚRGICA II 

OITAVO PERÍODO 

Código: CLC 2 Carga Horária Semestral: 80 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Fundamentos de Cirurgia Vascular; Cirurgia da Cabeça e 

do Pescoço. 
 

EMENTA 

Módulo componente do eixo “Bases Científicas Clínicas da Formação Médica” explora 

de forma integrada os seguintes temas: Cirurgia Vascular: Relação médico-paciente. 

Semiologia e semiotécnica. Aspectos clínicos, epidemiológicos, fisiopatológicos. 

Fundamentos clínico-cirúrgicos em cirurgia vascular. Condutas nas afecções mais 

frequentes em cirurgia vascular. Tromboembolismo; Aterosclerose; Aneurismas 

arteriais: Aterosclerose aortoilíaca/aneurismas; Aterosclerose fêmoro-poplítea: 

Obstrução arterial aguda: Pé Diabético: Isquemia cerebral de origem extracraniana; 

Varizes nos membros inferiores; Linfangites e Erisipela; Traumatismo vascular; 

Fundamentos de Cirurgia Endovascular; Bases gerais da terapêutica em Cirurgia 

Vascular para o médico generalista. Cirurgia da Cabeça e do Pescoço: Relação 

médico-paciente. Semiologia e semiotécnica. Aspectos clínicos, epidemiológicos, 

fisiopatológicos relacionados com cirurgia da cabeça e do pescoço. Fundamentos 

clínico-cirúrgicos em cirurgia da cabeça e do pescoço. Condutas nas afecções mais 

frequentes. Cirurgias ambulatoriais na área de cirurgia da cabeça e do pescoço. 

Traqueostomia eletiva e de urgência. Afecções cirúrgicas da Tireoide. Afecções mais 

frequentes dos Lábios, língua e cavidade oral de tratamento cirúrgico. Afecções 

cirúrgicas mais frequentes de orofaringe, hipofaringe e esôfago cervical. 

Esvaziamento cervical: Aspectos clínicos. Tumores das glândulas salivares. 

Epidemiologia do câncer da cabeça e pescoço. Fundamentos da cirurgia de 

reconstrução na cabeça e no pescoço. Urgências e emergências mais frequentes em 

Cirurgia da Cabeça e do Pescoço 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRITO, C.J.; SILVA, R.M. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular, 

Angiologia. 3.ed. Revinter, 2014. 

2. CARVALHO, Marcos Brasilino de. Tratado de tireoide e paratireoide. 2.ed. 

Rubio, 2018. 

3. CASTRO, Francisco Monteiro de. Cirurgia cabeça e pescoço. Revinter, 2019. 

4. NORONHA, Mário Jorge Resende de. Câncer de laringe. Revinter, 1997. 

5. VOLPI, Erivelto; STECK, José Higino. Cirurgia da tireoide e paratireoide. 
Guanabara Koogan, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. MAFFEI, Francisco H. de A. Doenças Vasculares Periféricas. 5.ed. 
Guanabara Koogan, 2015. 2.v. 

2. SBACV. Aneurismas da Aorta Abdominal Diagnóstico e Tratamento. 

Projeto Diretrizes SBACV, 2015. 

3. SBACV. Doença Arterial Periférica Obstrutiva de Membros Inferiores 

Diagnóstico e Tratamento. Projeto Diretrizes SBACV, 2015. 

4. SBACV. Doença Carotídea Extracraniana Diagnóstico e Tratamento. 
Projeto Diretrizes SBACV, 2015. 

5. SBACV. Insuficiência Venosa Crônica Diagnóstico e Tratamento. Projeto 
Diretrizes SBACV, 2015. 

6. SBACV. Trombose Venosa Profunda Diagnóstico e Tratamento. Projeto 

Diretrizes SBACV, 2015. 

 

 

 

SAÚDE DA MULHER IV 

OITAVO PERÍODO 

Código: SDM 4 Carga Horária Semestral: 60 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Ginecologia e Obstetrícia III. 

 
 

EMENTA 

Estudos integrados dos métodos contraceptivos e conceptivos, do ciclo menstrual, 

climatério, menopausa e a senectude feminina. Abordagem das patologias benignas 

do colo útero. Atividades práticas relacionadas com a Colposocopia e Colpocitologia. 

Diagnóstico das Leucorréias. Este Módulo, que faz parte do eixo “Bases Científicas e 

Clínicas da Formação Médica”, concede a devida ênfase aos diferentes aspectos do 

pré-natal normal e patológico. A prática médica em ginecologia, obstetrícia e 

mastologia do ponto de vista médico-legal também é explorada neste Módulo. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE DA CRIANÇA III 

OITAVO PERÍODO 

Código: SDC 3 Carga Horária Semestral: 80 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Neonatologia e Perinatologia I. 

 

EMENTA 

Fundamentos da perinatalogia. Conceitos em perinatalogia e classificação do recém-

nascido. O atendimento ao recém-nascido normal na sala de parto e no alojamento 

conjunto. Adaptação \ Mudanças fisiológicas do feto(intrauterino) para RN (pós natal); 

Hipotermia; mudanças metabólicas e cardiopulmonar. Assistência ao RN com mais de 

34semanas em sala de parto; Classificação do RN, importância do pré-natal, exame 

1. BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 14 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 2016. 

2. FREITAS, F.; MENKE, C. H.; RIVOIRE, W. A.; PASSOS, E. P. Rotinas em 
ginecologia. 6.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2017. 

3. REZENDE, J. Obstetrícia. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2010. 

4. ZUGAIB, Marcelo. Obstetrícia. 2.ed. Manole, 2013. 

1. BANDEIRA, F.; GRIZ, L. Endocrinologia Ginecológica - Bandeira/Griz. Rio 
de janeiro: Guanabara, 2006. 

2. BARACAT, E C.; LIMA G. R. Guia de medicina ambulatorial e 

hospitalar: ginecologia. São Paulo: Manole; 2005. 

3. BRASIL, Ministério da Saúde. Manual Técnico Pré-natal e puerpério: 
atenção qualificada e humanizada. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. 

4. ENKIN, M (org.). Guia para atenção afetiva na gravidez e no parto. Rio de 
Janeiro: Guanabara KOOGAN, 2005. 

5. PINOTTI, J. A.; BARROS, A. C. Ginecologia moderna: condutas da clínica 
ginecológica da Faculdade de Medicina da USP. Rio de Janeiro: Revinter; 2004. 

6. PINOTTI, J. A.; FONSECA, A. M.; BAGNOLI, V. R. Tratado de ginecologia. Rio 

de Janeiro: Revinter; 2005. 



160 

     

físico do RN não patológico; Fluxograma do RN Pré-termo tardio, Alojamento 

conjunto-UCINCO(unidade de cuidados convencionais)UCINCA(unidade de cuidados 

alojamento canguru),UTI neonatal; Critérios de alta do RN a termo, testes de 

triagem(pezinho, reflexo vermelho do olho, orelha, coração); Icterícia hemolítica 

ABO\RH (fisiopatologia, clinica, tratamento: modalidades de fototerapia e 

exsanguineotransfusão; Outras anemias hemolíticas .Colestase neonatal; Infecções 

congênitas –sífilis  \ HIV; Infecções congênitas – toxoplasmose, rubéola, herpes, CMV, 

Zica vírus; Assistência ao RN pré-termo em sala de parto, cuidados iniciais; Doenças 

respiratórias—anatomia, fisiologia, surfactante,--apneia \ TTRN; Doenças 

respiratórias—SAM (síndrome de aspiração meconial),Pneumonia intrauterina, SARA 

do RN(DMH),displasia broncopulmonar, Hipertensão pulmonar persistente; 

Modalidades de suporte ventilatório; Infecção neonatal (conceitos, sepse precoce, 

choque séptico). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CLOHERTY, John P. (Ed.) et al. Manual de Neonatologia. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

2. MACDONALD, Mhairi G.; SESHIA, Mary M. Avery- Neonatologia 

Fisiopatologia e Tratamento do Recém-Nascido. 7.ed. Guanabara Koogan, 
2018. 

3. SEGRE, Conceição A. M. Perinatologia Fundamentos e Práticas. 3.ed. 

Sarvier, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FANAROFF, Avroy A.; FANAROFF, Jonathan M. Klaus e Fanaroff: Alto Risco 
Em Neonatologia. 6.ed. Elsevier Editora LTDA, 2015. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: 
guia para os profissionais de saúde. 2. ed. atual. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2014. 

 

 

OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA 

OITAVO SEMESTRE 

Código: OOT Carga Horária Semestral: 120 horas 

GRUPOS DE CONTEÚDOS: Oftalmologia; Otorrinolaringologia. 
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EMENTA 

A Oftalmologia e a Otorrinolaringologia no contexto da Atenção Básica em Saúde. 

Relação médico-paciente em Oftalmologia. Fundamentos da semiologia e 

semiotécnica em Oftalmologia. Aspectos da anatomia, histologia e da embriologia do 

globo ocular, seus anexos e órbita. A Fisiologia da visão humana com seus aspectos 

neurofisiológicos. Semiotécnica oftalmológica. Oftalmoscopia, com maior ênfase no 

diagnóstico da retinopatia diabética. Glaucoma: Fisiopatologia. Classificação. Sinais e 

sintomas. Patologias da pálpebra. Patologias da conjuntiva. Patologias da córnea e 

esclera. Lesões traumáticas ou tóxicas da córnea e da esclera. Patologias da úvea. 

Patologias da retina e do nervo óptico. Patologias do cristalino. Estrabismo e 

Ambliopia. Manifestações oculares de doenças sistêmicas. Urgências oftalmológicas: 

Relação médico-paciente em ORL. Fundamentos da semiologia e semiotécnica em 

ORL. Características da ORL em pediatria e em geriatria. Exames complementares. 

Aplicação clínica dos conhecimentos morfofisiológicos e fisiopatológicos em ORL: O 

nariz e os seios paranasais: rinites e rinossinusites. Região cervical: Afecções 

comuns: Linfadenites, sialoadenites, tumores. Infecções cervicais. Amigdalites, 

hipertrofia de amígdalas, abscesso periamigdaliano. Orelha Externa: Afecções mais 

frequentes: Cerúmen, otite externa, corpo estranho. Orelha Média: Tuba auditiva; 

células da mastoide; mecanismos de condução e amplificação do som: Afecções mais 

frequentes: otite média aguda; secretora; otomastoidite. Orelha Interna: Afecções 

mais frequentes: Diagnóstico. Diagnóstico diferencial: cóclea, tonotopia; labirinto 

posterior. Vias nervosas acústicas e vestibulares. Síndromes Vestibulares. 

Fisiopatologia do anel linfático de Waldeyer e sua importância clínica. Afecções mais 

frequentes: Laringite. Laringomalácia, disfonias. Neoplasias de laringe. Sinais e 

sintomas. Diagnóstico. Exames complementares. Tratamento. Complicações. 

Cuidados. ORL Disacusias; Surdez súbita. Otosclerose. Sinais e sintomas. 

Diagnóstico e Cuidados. Características da Surdez em Pediatria e Geriatria. 

Urgências em ORL: Abordagens nas unidades de urgência e emergência. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABORL-CCF. Tratado de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvicofacial. 3.ed. 

Guanabara Koogan, 2017. 
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BOWLING, Brad. Oftalmologia Clínica: uma abordagem sistemática. 8.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2016. 

BOWLING, Brad. Kanski: oftalmologia clínica. 8.ed. Edra, 2017. 

RAMALHO, Antônio. Oftalmologia básica em medicina familiar. Lidel, 2014. 

PUTZ, Carla. Oftalmologia: ciências básicas. 3. ed. Elsevier, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABORL- CCF. Guideline de Infecção de Vias Aéreas Superiores. 

ALVES, Milton Ruiz. Refratometria Ocular e a Arte da Prescrição Médica. 3. ed. 

Guanabara Koogan, 2013. 

BENTO, Ricardo Ferreira.  Manual de Residência Médica em Otorrinolaringologia 

– FMUSP. Manole, 2017. 

NEHEMY, Márcio Bittar. Oftalmologia na Prática Clínica. Belo Horizonte: Folium, 

2015. 

 

 

 

 

SAÚDE DO IDOSO I 

OITAVO PERÍODO 

Código: SDI 1 Carga Horária Semestral: 80 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Geriatria e Gerontologia I. 

 

EMENTA 

Este Módulo, componente do eixo Bases Humanísticas da Formação Médica, aborda: 

Aspectos morfofisioquímicos do envelhecimento: As teorias contemporâneas sobre o 

envelhecimento, as principais tendências da pesquisa nesse campo. Sistemas 

imunológico e endócrino-metabólico. Sistemas musculoesquelético e cardiovascular. 

Sistema nervoso. Sistema gastrintestinal e sistema urinário. Relação médico-paciente 

em geriatria: Peculiaridades da semiologia geriátrica. As Grandes Síndromes 

Geriátricas ou Gigantes da Geriatria. Instabilidade Postural e suas principais causas:  

Alterações no sistema locomotor com alteração da marcha. Alterações no sistema 

vestibular com vertigens, tonturas. Alterações no sistema sensorial em especial a 

diminuição da acuidade visual. Alterações no sistema de propriocepção afetando a 

capacidade de perceber o próprio corpo e seu entorno. Morbidade e mortalidade das 

quedas dos idosos. Intervenções terapêuticas e cuidados. Fatores de risco de quedas 

entre pessoas idosas. Síndrome da Imobilidade. Medidas de prevenção da 
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imobilidade. Incontinência Esfincteriana. Iatrogenia. Insuficiência Cognitiva. Doença 

de Alzheimer. Significados dos Distúrbios de Comportamento no Idoso. Avaliação 

Multidimensional do Idoso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

1. FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Lígia (Ed.). Tratado de geriatria e 
gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  

2. Moraes EN, Lanna F. M. Avaliação Multidimensional do Idoso: a consulta 

doidoso -Instrumentos de rastreio. Folium, 5aed, 2016 

3. Netto, Matheus Papaleo; Carvalho Filho, Eurico Thomaz de - Geriatria - 

Fundamentos, Clínica e Terapêutica - Atheneu 2ª Ed.2005  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FORLENZA, Orestes Vicente; RADANOVIC, Márcia; APRAHAMIAN, Ivan. 

Neuropsiquiatria Geriátrica. 2.ed. Atheneu, 2014. 

2. Moraes EN, Lanna F. M. Incapacidade cognitiva: diagnóstico e tratamento 
das demências no idoso. Folium, 2010; 

 

 

 

 

 

SAÚDE MENTAL I 

OITAVO PERÍODO 

Código: SAM 1 Carga Horária Semestral: 80 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Fundamentos de Psiquiatria. 

 

EMENTA 

Como um componente do eixo Bases Humanísticas da Formação Médica este Módulo 

aborda:  Relação médico-paciente em Psiquiatria. A entrevista psiquiátrica. Anamnese 

psiquiátrica e seu adequado registro. Investigação e identificação das funções 

psíquicas e suas alterações. O ser humano: Ciclos de vida e seus períodos críticos. 

Sentimentos. Sexualidade. Doenças físicas e a complexidade bio-psico-social- 

espiritual. Psicofarmacologia: Drogas mais utilizadas. Depressão: Etiologia; 

Manifestações clinicas; Avaliação diagnostica; Tratamento; Complicações. Indicações 

de encaminhamento para outros serviços ou profissionais. Transtorno Bipolar. 

Transtornos de Ansiedade. Estresse e transtornos de ajustamento. Transtornos 

Relacionados a Traumas e a Estressores. Alcoolismo/Abuso de substâncias. 

Transtorno da personalidade. Esquizofrenia. Emergências psiquiátricas. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

4. ASSUMPÇÃO JR., Francisco Baptista. Tratado de Psiquiatria da Infância e 
da Adolescência. 3.ed. Atheneu, 2018. 

5. DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos 

Mentais. Artmed, 2018. 

6. SADOCK, Benjamin J. Compêndio de Psiquiatria Kaplan & Sadock. 11. ed. 
Artmed, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicofármacos Consulta Rápida. 5. ed. 
Artmed, 2015 

2. LARANJEIRA, Ronaldo. Dependência Química: prevenção, tratamento e 
políticas públicas. 2. ed. Artmed, 2018. 

3. MIGUEL, Eurípedes Constantino; GENTIL, Valentim; GATTAZ, Wagner 

Farid. Clínica Psiquiátrica: 2 volumes. Manole, 2011. 

4. STAHL. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações práticas. 
4.ed. Guanabara Koogan, 2014. 

 

 

 

 

 

SAÚDE E SOCIEDADE VIII 

OITAVO PERÍODO 

Código: SSO 8 Carga Horária Semestral: 40horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Unidade Curricular de Extensão: Medicina Legal e Saúde 

do Trabalhador 

 

EMENTA 

O Módulo Saúde e Sociedade VIII integra o Eixo Saúde e Sociedade – Integração 

Ensino/Serviço como Unidade Curricular de Extensão (UCE), totalizando 40 horas. Da 

medicina do trabalho à saúde do trabalhador. Evolução dos conceitos e práticas. 

Características básicas da medicina do trabalho: origem e evolução – saúde 

ocupacional, saúde do trabalhador. Principais características da saúde do trabalhador. 

Relação entre saúde e trabalho, riscos, agravos e doenças. Conhecimentos básicos 

sobre Medicina Legal. Identificação e identidade, perícias e peritos. Documentos 

oficiais. Psicologia e psicopatologia forense. Himeneologia, obstetrícia e erotologia 

forense. Traumatologia forense. Diagnóstico da morte. Cronotanatognose. Autópsia e 
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necropsia. Embalsamento. Atestado de óbito. Deontologia médica. Jurisprudência 

médica. Ética médica em ginecologia e obstetrícia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BITTAR, Neusa. Medicina Legal e Noções de Criminalística. Editora 
Juspodivm, 2019. 

2. DIAS, Elizabeth Costa; SILVA, Thais Lacerda e. Saúde do Trabalhador na 

Atenção Primária à Saúde: possibilidades, desafios e perspectivas. 
COOPMED. 2013. 

3. FRANÇA, Genival Veloso. Medicina Legal. Editora Guanabara Koogan, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Saúde do trabalhador e da trabalhadora. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2018. 136 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 41.  

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Área Técnica de Saúde do Trabalhador Saúde do Caderno 
5: Saúde do Trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

3. FILGUEIRAS, Vitor Araújo. Saúde e segurança do trabalho no Brasil. 
Brasília: Ministério Público do Trabalho: Gráfica Movimento, 2017. 

 

 

 

2.10.9 Ementas dos Módulos do Nono Semestre Letivo 

CLÍNICA MÉDICA V 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

NONO PERÍODO 

Código: CLM 5 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Reumatologia; Diagnóstico por Imagens. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Reumatologia e Diagnóstico por 

Imagens. Diagnóstico e tratamento das patologias reumáticas mais frequentes na 

prática clínica e das síndromes reumáticas de maior prevalência. O envelhecimento 

normal e as principais patologias reumatológicas que acometem esta fase da vida. 

Diagnóstico radiológico das lesões ósseas e articulares fundamentais. Discussões de 
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casos clínicos e participação obrigatória nas reuniões de serviço. Os plantões nas 

enfermarias atenderão as demandas de Clínica Médica, com ênfase em Reumatologia 

e Diagnóstico por Imagens. 

 

CLÍNICA CIRÚRGICA III 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

NONO PERÍODO 

Código: CLC 3 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Ortopedia – Traumatologia. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Ortopedia e Traumatologia. 

Fisiopatologia e diagnóstico das doenças prevalentes do sistema locomotor. Lesões 

articulares. Diagnóstico cirúrgico e procedimento terapêutico em traumatologia e 

ortopedia. Cuidados pré e pós-operatórios. Os plantões hospitalares serão realizados 

no âmbito da Clínica Cirúrgica, com ênfase em Ortopedia/Traumatologia. 

 

 

SAÚDE DA MULHER V 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

NONO PERÍODO 

Código: SDM 5 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Obstetrícia 

 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Obstetrícia. Acompanhamento de 

trabalhos de parto; acompanhamento dos exames ultrassonográficos obstétricos; 

monitoramento do feto e dos sinais vitais maternos; acompanhamento das prescrições 

medicamentosas; coleta de materiais para exames. Acompanhamento das puérperas. 

Atividades em sala de parto e em Centro Cirúrgico. Atividades ambulatoriais com 

ênfase no acompanhamento das gestações de alto risco. 

 

 

SAÚDE DA CRIANÇA IV 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

NONO PERÍODO 

Código: SDC 5 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Neonatalogia e Perinatologia II. 
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EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Pediatria/Neonatalogia. Atividades na 

unidade de tratamento intensivo neonatal e nos alojamentos conjuntos. Atendimento 

ao recém-nascido normal na sala de parto, centro cirúrgico, UTI neonatal e alojamento 

conjunto. Atividades ambulatoriais na área da Perinatalogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE MENTAL II 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

NONO PERÍODO 

Código: SAM 2 Carga Horária Semestral: 48 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Psiquiatria I. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Psiquiatria. Diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento dos transtornos psiquiátricos; transtornos psicóticos. Dependência 

de substâncias: álcool e outras substâncias psicoativas. Transtornos mentais 

orgânicos: demências. Transtornos mentais na infância e adolescência. Transtornos 

de personalidade. 

 

SAÚDE DO IDOSO II 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

NONO PERÍODO 

Código: SDI 2 Carga Horária Semestral: 58 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Geriatria e Gerontologia II. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço nas unidades Básicas de Atenção à Saúde 

(UBSs) com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças nos idosos. 

Educação em saúde. A semiologia, a terapêutica, o acompanhamento, os cuidados, 
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a promoção da saúde e a prevenção de acidentes em Geriatria e Gerontologia. 

Doenças degenerativas mais frequentes no idoso. Características fisiológicas do 

idoso. 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

NONO PERÍODO 

Código: URG 1 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Pronto Atendimento e Pronto Socorro I 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço. Estudo do diagnóstico e tratamento das 

emergências clínicas e cirúrgicas. Pequenas cirurgias em unidades de 

urgência/emergência. Práticas em emergências cardiovasculares, pulmonares, 

renais, gastrointestinais, hepáticas, endócrinas, neurológicas e hematológicas 

prevalentes. 

 

SAÚDE E SOCIEDADE IX 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

NONO PERÍODO 

Código: SSO 9 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Unidade Curricular de Extensão: Atenção Básica 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço conduzido sob a dinâmica das Atividades 

Extensionistas e com foco no acompanhamento das famílias moradoras da área de 

referenciação das UBSs. Estas atividades buscam fechar o ciclo de ensino-

aprendizagem iniciado no primeiro período do curso. Atuação junto com a equipe 

multiprofissional desenvolvendo ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes e a manutenção da 

saúde desta comunidade. 

 

 

 

 



169 

     

2.10.10 - Ementas e Bibliografia dos Módulos do Décimo Semestre Letivo 

 

CLÍNICA MÉDICA VI 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PERÍODO 

Código: CLM 6 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Urologia Clínica; Neurologia; Dermatologia. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Neurologia, Dermatologia e Urologia 

Clínica com atividades supervisionadas realizadas em ambulatórios e enfermarias dos 

hospitais conveniados. Os plantões hospitalares serão realizados no âmbito da Clínica 

Médica, com ênfase em urologia clínica, neurologia e dermatologia. 

CLÍNICA CIRÚRGICA IV 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PERÍODO 

Código: CLM 4 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Cirurgia Cardiovascular; Cirurgia da Cabeça e do Pescoço. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Cirurgia da Cabeça e do Pescoço e de 

Cirurgia Cardiovascular. Atividades supervisionadas e realizadas em ambulatórios, 

enfermarias e centros cirúrgicos dos hospitais conveniados. Os plantões hospitalares 

serão realizados no contexto da Clínica Cirúrgica, com ênfase em cirurgia 

cardiotorácica e cirurgia da cabeça e do pescoço e vascular. 

 

SAÚDE DA MULHER VI 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PERÍODO 

Código: SDM 6 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Obstetrícia e Pré-natal de alto risco 

 
 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Obstetrícia. Acompanhamento de 

trabalhos de parto; acompanhamento dos exames ultrassonográficos obstétricos; 

Monitoramento do feto e dos sinais vitais maternos; acompanhamento das prescrições 

medicamentosas; coleta de materiais para exames. Acompanhamento das puérperas. 
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Atividades em sala de parto e Centro Cirúrgico. Atividades ambulatoriais em pré-natal 

de alto risco. 

 

SAÚDE DA CRIANÇA V 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PERÍODO 

Código: SDC 5 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Pediatria I. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços ambulatoriais e enfermarias dos hospitais 

conveniados. Agravos à saúde: doenças geniturinárias, endócrino-metabólicas e 

onco-hematológicas, neurológicas e cirúrgicas prevalentes em pediatria. Promoção da 

saúde. 

 

SAÚDE E SOCIEDADE X 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PERÍODO 

Código: SSO 10 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Atenção Básica I. 

 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço. Aprendizagem em serviço, com ações na 

área de atenção ao paciente em nível primário, com enfoque nas doenças 

prevalentes, na promoção da saúde e prevenção das doenças. Atividades 

ambulatoriais práticas direcionadas para a atenção primária à saúde no contexto da 

ESF. 

 

SAÚDE MENTAL III 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PERÍODO 

Código: SAM 3 Carga Horária Semestral: 96 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Psiquiatria II. 

 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Psiquiatria. Diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento dos transtornos psiquiátricos; transtornos psicóticos. Dependência 
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de substâncias: álcool e outras substâncias psicoativas. Transtornos mentais 

orgânicos: demências. Transtornos mentais na infância e adolescência. Transtornos 

de personalidade. 

 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PERÍODO 

Código: URG 2 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Pronto Atendimento e Pronto Socorro II. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço. Estudo e práticas nas áreas do diagnóstico 

e do tratamento das principais emergências clínicas e manuseio dos distúrbios 

cardiovasculares, respiratórios, renais, gastrointestinais, hepáticos, endócrinos, 

neurológicos e hematológicos prevalentes. 

 

 

 

2.10.11 – Ementas e Bibliografia dos Módulos do Décimo Primeiro Semestre 

Letivo 

 

 

CLÍNICA MÉDICA VII 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO 

Código: CLM 8 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Cardiologia; Nefrologia; Pneumologia. 

 

EMENTA: 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Cardiologia, Nefrologia e Pneumologia 

com atividades supervisionadas realizadas em ambulatórios e enfermarias do hospital 

de ensino. Os plantões hospitalares serão realizados na área de Clínica Médica, com 

ênfase em cardiologia, nefrologia e pneumologia. 
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CLÍNICA CIRÚRGICA V 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO 

Código: CLC 5 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Cirurgia Pediátrica; Urologia Cirúrgica. 

 

EMENTA: 

Estágio Curricular Obrigatório em serviço com atividades supervisionadas realizadas 

em ambulatórios, enfermarias e centro cirúrgico do hospital de ensino. Estágio em 

Cirurgia Pediátrica e Urologia Cirúrgica. Os plantões hospitalares serão realizados na 

área de Clínica Cirúrgica com ênfase em Cirurgia Pediátrica e Urologia Cirúrgica. 

 

 

 

 

SAÚDE DA MULHER VII 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO 

Código: SDM 7 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Ginecologia. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço com atividades supervisionadas realizadas 

em ambulatórios, enfermarias, centros de diagnóstico por imagens e centro cirúrgico 

do hospital de ensino. Doenças prevalentes em Ginecologia. 

 

SAÚDE DA CRIANÇA VI 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO 

Código: SDC 6 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Pediatria II. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Pediatria. Treinamento em serviço com 

atividades supervisionadas realizadas em ambulatórios, enfermarias. Estudo das 

anomalias congênitas e das doenças cardiovasculares, nutricionais, hematológicas, 

respiratórias, urológicas e do sistema digestório. 
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GESTÃO EM SAÚDE I 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO 

Código: GES 1 Carga Horária Semestral: 96 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Serviços Públicos de Saúde e Hospitais. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços Públicos Municipais de Gestão do Sistema 

de Saúde e nos setores de administração dos hospitais conveniados. Fundamentos 

da saúde pública e privada. Gestão e Legislação do SUS. O controle social no setor 

saúde. Gestão e Legislação do Sistema Suplementar de Saúde. Saúde Privada: 

Política e Organização dos Serviços de Saúde. Política de Humanização. 

Financiamento e as tendências do mercado privado de saúde: cooperativas médicas, 

empresas de planos de saúde, seguradoras de saúde, planos próprios das empresas 

e os de autogestão. Operadora de Plano de Saúde: estrutura, operação, atuação, a 

gestão, o funcionamento, as responsabilidades e os encargos, credenciamento de 

serviços e profissionais, as modalidades de planos assistenciais.  

 

 

SAÚDE E SOCIEDADE XI 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO 

Código: SSO 11 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Atenção Básica II. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço, com ações de atenção ao paciente em nível 

primário, com enfoque nas doenças prevalentes, na promoção da saúde e prevenção 

das doenças. Atividades ambulatoriais práticas direcionadas para a atenção primária 

à saúde no contexto da ESF. 
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO 

Código: URG 3 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Pronto Atendimento e Pronto Socorro III. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço com atividades em Unidades de 

Urgência/Emergência. Diagnóstico e tratamento de emergências clínicas e cirúrgicas. 

 

 

 

 

2.10.12 - Ementas dos Módulos do Décimo Segundo Semestre Letivo 

 

CLÍNICA MÉDICA VIII 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO 

Código: CLM 8 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Gastrenterologia; Medicina Intensiva. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Gastrenterologia e em Unidades de 

Tratamento Intensivo: Cuidados gerais com os pacientes críticos; diagnóstico e 

tratamento das principais emergências clínicas e das doenças prevalentes em terapia 

intensiva. Os plantões hospitalares serão realizados em Centros de Terapia Intensiva 

e em Clínica Médica com ênfase em gastrenterologia. 

 

CLÍNICA CIRÚRGICA VI 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO 

Código: CLC 6 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Cirurgia Geral; Neurocirurgia; Anestesiologia. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço com atividades supervisionadas realizadas 

em ambulatórios, enfermarias e centros cirúrgicos dos hospitais conveniados. Estágio 

em Cirurgia Geral; Neurocirurgia e Anestesiologia. Os plantões hospitalares serão 
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realizados em Clínica Cirúrgica, com ênfase em Cirurgia Geral, Neurocirurgia e 

Anestesiologia. 

 

SAÚDE DA MULHER VIII 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO 

Código: SDM 8 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Ginecologia e Mastologia. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço com atividades supervisionadas realizadas 

em ambulatórios, enfermarias, centros de diagnóstico por imagens e centros 

cirúrgicos dos hospitais conveniados. Doenças prevalentes em ginecologia e 

mastologia. 

 

SAÚDE DA CRIANÇA VII 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO 

Código: SDC 7 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Pediatria III.  

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviços de Pediatria. Treinamento em serviço com 

atividades supervisionadas realizadas em ambulatórios, enfermarias. Estudo e 

práticas abordando as anomalias congênitas e as doenças respiratórias, a 

tuberculose, as hemoglobinopatias. Infectologia pediátrica, hemoterapia, violência 

contra a criança. 

 

GESTÃO EM SAÚDE II 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO 

Código: GES 2 Carga Horária Semestral: 96 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Clínicas e Consultórios 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em setores públicos municipais de gestão do Sistema 

de Saúde e nos setores de administração dos hospitais conveniados. Fundamentos 
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da saúde pública e privada. Gestão e Legislação do SUS. O controle social no setor 

saúde. Gestão e Legislação do Sistema Suplementar de Saúde. Saúde Privada: 

Política e Organização dos Serviços de Saúde. Política de Humanização. 

Financiamento e as tendências do mercado privado de saúde: cooperativas médicas, 

empresas de planos de saúde, seguradoras de saúde, planos próprios das empresas 

e os de autogestão. Operadora de Plano de Saúde: estrutura, operação, atuação, a 

gestão, o funcionamento, as responsabilidades e os encargos, credenciamento de 

serviços e profissionais, as modalidades de planos assistenciais.  

 

SAÚDE E SOCIEDADE XII 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO 

Código: SSO 12 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPO TEMÁTICO: Atenção Básica III. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço, com ações de atenção ao paciente em nível 

primário, com enfoque nas doenças prevalentes, na promoção da saúde e prevenção 

das doenças. Atividades ambulatoriais práticas direcionadas para a atenção primária 

à saúde no contexto da ESF. 

 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IV 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO 

DÉCIMO SEGUNDO PERÍODO 

Código: URG 4 Carga Horária Semestral: 144 horas 

GRUPOS TEMÁTICOS: Pronto Atendimento e Pronto Socorro IV. 

 

EMENTA 

Estágio Curricular Obrigatório em Serviço, com atividades em Unidades de 

Urgência/Emergência. Diagnóstico e tratamento das principais emergências clínicas 

e manuseio dos distúrbios cardiovasculares, pulmonares, renais, gastrointestinais, 

hepáticos, endócrinos, neurológicos e hematológicos prevalentes. 
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2 .11  -  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Seguindo orientações institucionais, o Curso de Medicina dedica-se 

integralmente à formação de profissionais em conformidade com o perfil do egresso 

adotado. Este propósito é um reflexo daquilo que se encontra exposto no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) em torno do qual estruturam-se a organização 

curricular deste PPC e a proposta metodológica adotada para o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem.  

Ao buscar a excelência no processo formativo, a Univale e, 

consequentemente, o Curso de Medicina se empenham na formação de profissionais 

reconhecedores da sua responsabilidade profissional e comprometidos com a defesa 

da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano, tendo como 

transversalidade em sua prática as questões sociais envolvidas no processo saúde-

doença.  

Por esta razão, durante o processo formativo, será disponibilizado ao 

estudante, de forma planejada, frequentes oportunidades para a concretização de um 

processo de ensino-aprendizagem onde a aquisição de habilidades e competências 

se dará de forma progressiva e em grau de complexidade crescente, sempre 

efetuando a fusão do saber com o fazer e o ser. O que se espera é que esta fusão 

mostre a potencialidade dos seus resultados nas tomadas de decisões que farão parte 

do cotidiano profissional do egresso do Curso de Medicina. Sem dúvida, e 

especialmente na área médica, a solução de qualquer problema precisa ser um ato 

intencional apoiado em evidências e conhecimentos científicos, ou seja, o profissional 

precisa saber o porquê da opção por uma ou mais das diferentes formas do fazer. Há 

que ter a compreensão do processo no qual está envolvido e atuar com 

responsabilidade, ética e competência.  

Baseando-se nessas premissas, a reestruturação teórico-metodológica do 

Curso de Medicina da Univale retomou os estudos e discussões sobre a legislação 

pertinente ao assunto, em especial as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação em Medicina e, posteriormente, reconhecendo a significância 

das instâncias primária e secundária na resolutividade do Sistema de Atenção à 

Saúde, tornou-se clara a importância de se resgatar a potencialidade formativa contida 

nos seis anos de duração dos Cursos de Graduação em Medicina. Para tanto, a 

Univale situou o Projeto Pedagógico como um instrumento a ser utilizado na 



178 

     

concretização do seu propósito de formar profissionais com qualificação suficiente 

para optar, com responsabilidade e segurança, por uma atuação imediata como 

médicos generalistas ou pelo ingresso em Cursos de Residência Médica, de 

Especialização ou em Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu nas diferentes 

áreas da saúde. 

O Projeto Pedagógico confere ao Curso de Medicina uma estrutura curricular 

que oferece sustentação a uma dinâmica didático-pedagógica capaz de incentivar os 

alunos a participarem ativamente do processo ensino-aprendizagem, percorrendo a 

trajetória da espiral ascendente de conhecimentos conscientes de que esse percurso 

é uma etapa das suas vidas, um tempo de agregação de conhecimentos, habilidades 

e de atitudes próprias do exercício profissional. Para viabilizar essa proposta, dentre 

várias outras ações, uma ampla integração do ensino com os sistemas público e 

privado de saúde surge como a base sobre a qual o processo formativo será 

cientificamente estruturado e socialmente contextualizado. 

A inserção dos estudantes nos ambientes dos sistemas de saúde ocorre de 

uma forma planejada e contínua, com início no primeiro semestre letivo (1º Período) 

e prosseguindo por todo o curso, criando oportunidades para uma apreensão 

contextualizada dos conteúdos, sejam eles cognitivos, procedimentais ou atitudinais. 

A complexidade da proposta de inserção dos estudantes em diferentes 

cenários de aprendizagem produziu uma série de questionamentos e discussões que 

culminaram com a consolidação das seguintes premissas:  

a) Adoção do ensino integrativo modular;  

b) Adoção de pressupostos pedagógicos baseados em teorias cognitivas de 

aquisição de conhecimentos baseadas na aprendizagem significativa; 

c) Distanciamento da vertente metodológica que divide o processo formativo em 

ciclos: básico, pré-profissionalizante e profissionalizante; 

d) Adoção da interdisciplinaridade como uma ferramenta promotora da integração 

do processo formativo; 

e) Estruturação de eixos temáticos para possibilitar a plena utilização da 

potencialidade formativa contida na interdisciplinaridade inserida na estrutura 

dos módulos;  
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f) Confirmação da importância de uma inserção planejada e orientada do 

estudante nas comunidades e no Sistema Único de Saúde, ou seja, 

confirmação da importância da integração ensino-serviço-comunidade; 

g) Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em Serviço com dois anos de 

duração; 

h) Processo ensino-aprendizagem baseado no desenvolvimento de 

conhecimentos concretos e indissociáveis das realidades sociais,  

i) Atividades teóricas e práticas que valorizam a Epidemiologia Clínica, as 

propostas da Medicina Baseada em Evidências e a integralidade da atenção à 

saúde. 

Definidas essas premissas, considerações foram efetuadas a respeito dos 

pressupostos teórico-metodológicos a serem adotados no desenvolvimento do curso. 

 

2.12 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRESSUPOSTOS TEÓRICO-

PEDAGÓGICOS 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais definem o perfil do egresso do Curso de 

Graduação em Medicina como um médico: 

 

Com formação generalista, humanista, crítica e ref lexiva, capacitado a atuar, 

pautado em princípios éticos, 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. (DCNs) 

 

No momento em que uma Instituição decide adotar um perfil como este, 

significa dizer ela está firmemente convicta de que este é o perfil de egressos que o 

Brasil necessita e, também, que se encontra plenamente preparada para 

enfrentardesafios que precisam ser superados com o apoio de um referencial 

valorizador das questões sociais e que situa as ações pedagógicas como práticas 

culturais intencionais e voltadas para internalização de significados pelos alunos.  
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Nesse contexto é importante admitir que os alunos, ao iniciarem o Curso de 

Medicina, chegam com muitas expectativas e ávidos pela internalização das 

habilidades, atitudes e conhecimentos necessários à prática profissional e ao 

entendimento do que significa “ser médico” nos tempos atuais. 

Este Projeto Pedagógico leva em consideração não só as expectativas dos 

alunos, mas também valoriza os conhecimentos que eles trazem consigo, sejam 

conhecimentos amplos e bem fundamentados ou restritos. Esta valorização é 

considerada essencial para o desenvolvimento da aprendizagem significativa, uma 

metodologia que situa os conhecimentos trazidos pelos alunos como pontos de 

ancoragem para as novas informações e conhecimentos, criticamente, se integrarem 

a aquilo que eles já conhecem. Trabalhar com a aprendizagem significativa, é oferecer 

os meios necessários para os alunos adquirirem competência no desenvolvimento das 

práticas do aprender-a-aprender. A valorização dos momentos de interação 

docente/aluno é incentivada pela demonstração da significância dos conteúdos 

abordados e pela avaliação permanente, um instrumento que consiste em uma rápida 

aferição daquilo que os alunos aprenderam durante a aula. Esta avaliação participa 

da composição das notas dos alunos e visa incentivar suas participações ativas em 

sala de aula. 

A avaliação permanente atua como um instrumento de reforço à participação 

ativa dos alunos nos processos de ensino-aprendizagem e facilita uma plena adoção 

da postura de mediadores pelos docentes. A constante busca por uma eficiente 

evolução do processo ensino-aprendizagem encontra-se proposta neste Projeto 

Pedagógico que situa os docentes como fontes de estímulos à consolidação de uma 

interrelação que pode ser caracterizada como “aprender juntos”. Nesse sentido, 

Libâneo (2003) ressalta que, além de se comportar como uma fonte de estímulos, o 

trabalho docente deve ser contextualizado histórica e socialmente, significando que: 

O docente deve articular ensino e realidade, perguntando a cada momento, 

como é produzida a realidade humana no seu conjunto; ou seja, que 

signif icado tem determinados conteúdos, métodos e outros eventos 

pedagógicos no conjunto das relações sociais vigentes? Perguntar sobre a 

historicidade das coisas e dos eventos signif ica buscar compreender o modo 

como a existência humana é produzida numa etapa histórica determinada, ou 

seja, situar os fenômenos do ponto de vista do seu desenvolvimento histórico, 

caracterizado presentemente pela sociedade de classes, dividida por 

interesses antagônicos. Esta diretriz é que permitirá ao professor a análise 
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crítica das situações pedagógicas concretas, vale dizer, dos desaf ios 

metodológicos que surgem no exercício do trabalho docente.14 

Ao propor o exercício docente dentro desta perspectiva, Libâneo chama 

atenção para uma relação de convivência entre professores e alunos, reforçando a 

importância do “aprender junto” e abrindo espaços para as problematizações, 

reconhecendo a importância da dimensão transformadora das ações educativas 

diante das questões sociais e amparando a proposta do curso de Medicina da Univale 

de formar médicos  generalistas, humanistas, críticos, reflexivos e capacitados para 

atuarcom senso de responsabilidade social. 

Dessa forma, ao desenvolverem as abordagens didáticas, os docentes 

promoverão simultaneamente uma aproximação do ensino com as vivências trazidas 

pelos alunos. Sendo importante acrescentar que esta aproximação não se limitará a 

alguns momentos das aulas teóricas, mas ocorrerá de forma permanente e por meio 

de problematizações e da utilização de mapas conceituais. Nas aulas práticas, 

frequentadas por menores grupos de alunos, as problematizações poderão abordar 

temas mais específicos, deixando as contextualizações mais amplas para serem 

efetuadas nos Seminários de Integração e nas Sessões de Correlações Clínicas.  

Este Projeto Pedagógico situa a interdisciplinaridade como a resultante de um 

trabalho em equipe e como um ponto de inflexão de atividades de ensino que exigem 

diferentes enfoques, pretendendo, com esta ferramenta, reduzir acentuadamente a 

perda de significância de alguns conteúdos e ampliar as oportunidades dos alunos 

realizarem sínteses, comporem totalidades e apreenderem a significância do modo de 

“ser médico no Brasil”.  

 

2.13 - OS DOCENTES E A PROPOSTA METODOLÓGICA DO CURSO 

O sucesso de um planejamento pedagógico sempre depende muito daquilo que 

os docentes pensam a respeito das práticas de ensino-aprendizagem nele propostas. 

Ignorar este fato significa expor-se a um elevado risco de insucesso. Sobre esse 

assunto, Maria Isabel da Cunha15 faz alguns comentários bastante elucidativos, 

afirmando inicialmente que: 

 

 
14LIBÂNEO, J.C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos 21. ed. 
Edições Loyola. São Paulo. 2003, p 137.  
15   Professora do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos – UNISINOS, RS, Brasil. 
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Dada a nossa familiaridade com o cotidiano do ensino superior, 

compreendemos que não é possível separar a dimensão da prática 

pedagógica da formação docente. 

Diferentemente dos outros graus de ensino, esse professor se constituiu, 

historicamente, tendo como base a prof issão paralela que exerce ou exercia 

no mundo do trabalho. A ideia de que quem sabe fazer sabe ensinar deu 

sustentação à lógica do recrutamento dos docentes. Além disso, a 

Universidade, pela sua condição de legitimadora do conhecimento  

prof issional, tornou-se tributária de um poder que tinha raízes nas 

macroestruturas sociais do campo do trabalho dominadas, 

fundamentalmente, pelas corporações. 16 

 

A autora aborda questões polêmicas que podem se configurar como sérios 

obstáculos ao desenvolvimento de um Projeto Pedagógico. Para ela: 

 

A ordem “natural” das coisas encaminhou para a compreensão de que são 

os médicos que podem def inir currículos de medicina, assim como os 

economistas o farão para os cursos de economia, os arquitetos para a 

arquitetura e etc. O pedagogo, quando chamado a atuar nesses campos, é 

um mero coadjuvante, “um estrangeiro em territórios acadêmicos de outras 

prof issões”. 

[...] Também cabe destacar que a docência universitária recebeu forte 

inf luência da concepção epistemológica dominante, própria da ciência 

moderna, especialmente inspiradora das chamadas ciências exatas e da 

natureza, que possuía a condição def inidora do conhecimento socialmente 

legitimado. Nesse pressuposto o conteúdo específ ico assumia um valor 

signif icativamente maior do que o conhecimento pedagógico e das 

humanidades, na formação de professores. 

Assim, dos docentes universitários costuma-se esperar um conhecimento do 

campo científ ico de sua área, alicerçado nos rigores da ciência e um exercício  

prof issional que legitime esse saber no espaço da prática. Contando com a 

maturidade dos alunos do ensino superior para responder às exigências da 

aprendizagem nesse nível e, tendo como pressuposto o paradigma 

tradicional de transmissão do conhecimento, não se registra, historicamente, 

uma preocupação signif icativa com os conhecimentos pedagógicos. 17 

 

Nos dias atuais, contar com a maturidade dos alunos que ingressam nos cursos 

 
16- Texto originalmente apresentado no III Simpósio Internacional de Educação Superior, promovido 

pela RIES em julho de 2004.  Educação, Porto Alegre – RS, ano XXVII, n. 3 (54), p. 525 – 536, 
set./dez. 2004 

17 - Educação, Porto Alegre – RS, ano XXVII, n. 3 (54), p. 525 – 536, set./dez. 2004. 
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superiores pode ser um grave erro e, por não contar com esta possibilidade que este 

PPC prescreve as avaliações permanentes ao final de cada aula como um incentivo 

à participação ativa dos alunos e como uma ferramenta indutora de mudanças 

comportamentais. Além disso, é importante se considerar que estamos vivendo em 

uma época onde o ensino prescritivo baseado unicamente em conhecimentos 

científicos se distanciou das demandas sociais gerando problemas que podem ser 

resumidos pelos seguintes questionamentos: 

• Como motivar o aluno para as aprendizagens que se colocam além do 

imediatismo que faz parte do seu imaginário? 

• Como trabalhar com turmas heterogêneas e respeitar as diferenças?  

• Que alternativas existem para se compatibilizar as novas tecnologias em saúde 

com a reflexão ética?  

• De que maneira é possível se aliar o ensino com a pesquisa e a extensão?  

• Que competências são necessárias para os alunos interpretarem os fatos 

cotidianos a luz dos conhecimentos explorados em aulas?  

• Como enfrentar o desafio da interdisciplinaridade?  

• Como fugir de avaliações prescritivas e classificatórias e, ao mesmo tempo, 

manter o rigor da função docente?  

Trabalhar com esses questionamentos junto aos docentes e de forma 

permanente durante o transcorrer do curso, é uma das principais tarefas das equipes 

institucionais em parceria coma Coordenação e com o Núcleo Docente Estruturante 

do Curso de Medicina.  

Ainda no âmbito desse propósito, os professores do eixo temático Saúde e 

Sociedade: Integração Ensino-Serviço tomarão para si a responsabilidade de efetuar 

a aproximação interdisciplinar dos conteúdos modulares, conferindo-lhes amplitude, 

ressaltando suas significâncias e estabelecendo correlações desses conteúdos com 

as práticas cotidianas e com os módulos dos demais semestres letivos. Seminários 

de Integração Modular e sessões de correlações clínicas serão estruturados e 

também coordenados, preferencialmente, por professores do eixo temático Saúde e 

Sociedade: Integração Ensino-Serviço. 

 Quanto ao papel de mediador a ser desempenhado pelo docente, é possível 

dizer que o professor não deve atuar como agente exclusivo de informação e 

formação, uma vez que a natural interação aluno/aluno também deve se configurar 

como algo fundamental na promoção dos avanços e no desenvolvimento de cada um. 
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Contudo, isto não significa que o papel docente seja menos importante, uma vez que 

no cotidiano do processo formativo: 

 

A intervenção docente “nas zonas de desenvolvimento proximal” dos alunos 

é de responsabilidade (ainda que não exclusiva) do professor visto como um 

parceiro privilegiado, justamente porque tem maior experiência, informações 

e a incumbência, entre outras funções, de tornar acessível ao aluno o 

patrimônio cultural já formulado pelos homens e, portanto, desaf iar através 

do ensino os processos de aprendizado e desenvolvimento [...]  

[...]Nessa perspectiva, as demonstrações, explicações, justif icativas, 

abstrações e questionamentos do professor são fundamentais no processo 

educativo. Isto não quer dizer que ele deva dar sempre a resposta pronta. 

Tão importante quanto seu fornecimento de informações e pistas, é a 

promoção de situações que incentivem a curiosidade dos alunos, que 

possibilitem a troca de informações entre alunos e que permitam o 

aprendizado das fontes de acesso ao conhecimento.18 

 

A função mediadora do professor está em plena consonância com as 

articulações entre desenvolvimento e aprendizagem no contexto de um processo que 

não admite abordagens isoladas ou independentes. 

Vygotsky (1984) analisa essa complexa relação sob dois ângulos  

Um se refere às conquistas já efetivadas, que ele chama de nível de 

desenvolvimento real ou efetivo, e o outro, o nível de desenvolvimento 

potencial, que se relaciona às capacidades em vias de serem construídas 19. 

O nível de desenvolvimento real ou efetivo consiste nas capacidades e 

conhecimentos já consolidados pelos alunos e o nível de desenvolvimento potencial, 

se refere aquilo que o aluno é capaz de realizar, só que mediante a ajuda do outro, ou 

seja, do professor atuando como mediador.  

A distância que separa o aluno que se encontra no nível de desenvolvimento 

real, daquele nível de desenvolvimento em que ele é capaz de realizar ações com a 

colaboração de outra pessoa, foi denominado por Vygotsky de “zona de 

desenvolvimento potencial ou proximal”. Sob este ângulo, o desenvolvimento do aluno 

é visto de uma forma prospectiva, uma vez que: 

 
18 REGO, Tereza Cristina. Vygotsky. Uma perspectiva histórico-cultural da educação. 12. ed. Editora 
Vozes Petrópolis. RJ. 2001- p. 117. 

19 Idem, p. 72. 
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A zona de desenvolvimento proximal def ine funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções  que 

amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário. Essas 

funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “f lores” do desenvolvimento, 

ao invés de “f rutos” do desenvolvimento. Aquilo que é a zona de 

desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã 

– ou seja, aquilo que um aluno pode fazer com assistência hoje, ele será 

capaz de fazer sozinho amanhã. 20 

 

Essa teoria desenvolvida por Vygotsky reforça a potencialidade formativa da 

atuação do docente em seu papel de mediador, consolida a ideia de um avanço 

concreto, progressivo e contínuo por todo o trajeto ascendente de con hecimentos 

proposto pelo curso.  

Quando a proposta da zona de desenvolvimento proximal se conjuga com a 

função mediadora do docente, no âmbito deuma abordagem pedagógica valorizadora 

das questões sociais e capaz de situar o aluno como sujeito do seu aprendizado, é 

possivel se observar que todo este conjunto de propostas se alinha com o propósito 

da formação de egressos dentro do perfil adotado. 

 

2.14 - OS ALUNOS E A PROPOSTA METODOLÓGICA DO CURSO 

 

Relembrando a Declaração de Alma-Ata – carta de intenções resultante da 1ª 

Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários em Saúde promovida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) – que consolidou um movimento mundial de 

combate às desigualdades entre os povos e que posteriormente resultou na 

conceituação de saúde “como um direito humano fundamental”, verifica-se nesta 

Declaração, especificamente no seu item VI, que a Atenção Básica em Saúde é 

definida como:  

Cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, 

cientif icamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao 

alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua 

plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter 

em cada fase de seu desenvolvimento [...]. Fazem parte integrante tanto do 

sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o foco 

 
20REGO, Tereza Cristina. Vygotsky. Uma perspectiva histórico-cultural da educação. 12. ed. Editora 

Vozes Petrópolis. RJ. 2001- p. 74. 
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principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da 

comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da 

família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os 

cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares 

onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um 

continuado processo de assistência à saúde21. 

Considerando que a Declaração de Alma-Ata foi um dos parâmetros utilizados 

na definição do modelo de Atenção Básica adotado no Brasil, verifica-se que o 

Sistema Único de Saúde mostra-se como um cenário de ensino onde docentes e 

estudantes podem trabalhar conjuntamente, associando as práticas ali vivenciadas 

com os conteúdos dos módulos, viabilizando uma adequada apreensão da 

complexidade existente na estrutura básica de um sistema que precisa se tornar cada 

vez mais resolutivo em seus propósitos e com custos que as comunidades e o país 

podem suportar.  

Problematizações sobre a vida, sobre o papel a ser desempenhado pelo 

médico na instância primária e sobre o modelo, os métodos e tecnologias empregadas 

serão adotadas como polos deflagradores de estudos sobre possíveis mudanças, 

enquanto uma indispensável valorização da metodologia científica será desenvolvida 

sem que os aspectos afetivos e emocionais inerentes ao exercício da Medicina sejam 

colocados em segundo plano. 

Quanto a adoção do enfoque didático-pedagógico que preconiza o 

desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem baseado em conteúdos 

significativos e indissociáveis das práticas médicas e das realidades sociais, sua 

sustentação teórica encontra apoio em Paulo Freire, principalmente quando ele afirma 

que: 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem 

comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio 

à experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a suprema 

inquietação desta educação. [...] Nela o educador aparece como seu 

indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é "encher"  

os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos 

da realidade, desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja 

visão ganhariam signif icação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da 

dimensão concreta que devia ter, e se transforma em palavra oca, em 

 
21 Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários De Saúde. Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro 
de 1978. 
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verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que signif icação e, 

assim, melhor seria não dizê-la22. 

Para que o desenvolvimento do curso não aborde a realidade como algo parado 

e distante das suas dimensões concretas, os conteúdos modulares não serão 

expostos aos alunos de uma forma desconectada da realidade, mas plenamente 

inseridos na totalidade em que se engendram e da qual fazem parte. A participação 

crítica e ativa do aluno nessa inserção é consolidada pela interdisciplinaridade, aqui 

entendida como ponto de confluência de atividades curriculares com diferentes 

enfoques e como ponto de equilibro entre as análises fragmentadas e as sínteses 

simplificadoras. Nesse entendimento, a interdisciplinaridade é vista como algo que 

reforça a potencialidade formativa das contextualizações e oferece elementos para a 

formação de grupos de estudo e surgimento do trabalho em equipe. 

Aspectos relacionados com as diferentes formas de entendimento dos 

significados contidos no processo saúde-doença poderão ser intensamente 

explorados, no âmbito da dinâmica de um Sistema de Saúde estruturado em três 

instâncias – primária, secundária e terciária – e que trabalha com fluxos de referência 

e contrarreferência, uma vez que, durante o curso, os estudantes irão percorrer essas 

três instâncias, com amplas possibilidades de vivenciar a realidade em que ocorrem 

as práticas em saúde. 

Como essas práticas fazem parte de uma rede onde nada ocorre por acaso e 

nem da mesma forma, uma devida atenção será concedida à desconstrução de 

conceitos que colocam saúde e doença como antinomias, uma vez que esta 

conceituação reducionista deixa em aberto a possibilidade dos estudantes 

internalizarem a saúde como uma simples ausência de doenças, o que pode culminar 

com a adoção de comportamentos que se distanciam de uma prática médica 

humanista que situa a vida como uma potencialidade capaz de imprevisíveis 

superações. Evitar a internalização de conceitos simplificadores é uma preocupação 

básica que serviu de parâmetro para a estruturação das ementas e está presente na 

elaboração dos planejamentos didático-pedagógicos dos módulos curriculares. 

 

 
22   Paulo Freire, 2001, p.68  
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2.15 - O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM DO CURSO 

 

A avaliação do desempenho do estudante de Medicina reveste-se 

características especiais e inteiramente articuladas com a proposta de uma 

construção de conhecimentos baseada em uma estrutura modular integrativa que 

valoriza o auto-aprendizado. 

As avaliações de desempenho não supervalorizam nem concentram seu foco 

apenas nos conhecimentos teóricos, mas também nas habilidades, nos elementos de 

ordem afetiva e nas atitudes dos alunos frente aos inúmeros aspectos que compõem 

a prática da Medicina.  

De uma maneira geral, os processos avaliativos encontram-se presentes na 

maioria absoluta das atividades humanas, mas na área educacional eles ganham um 

destaque mais evidente, pois esta área avaliar sempre implica na utilização de 

ferramentas específicas e adequadas para obtenção de informações sobre o 

desempenho do estudante e sobre a necessidade de redirecionamentos no processo 

ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a avaliação pode ser entendida como “um 

processo de comparação entre os dados do desempenho do estudante e os objetivos 

institucionais previamente estabelecidos”23. 

As avaliações do Curso de Medicina da Univale estão situadas no âmbito das 

atividades sistemáticas e formais de coleta de dados sobre a evolução dos alunos e, 

a partir desta coleta ações pedagógicas serão desencadeadas, interferindo no 

processo educacional, corrigindo distorções e reforçando os aspectos positivos dos 

alunos. Evidentemente, essas ações se voltarão para o estudante – sujeito principal 

do processo ensino-aprendizagem. 

Admitindo-se que avaliar pressupõe um estabelecimento prévio dos 

conhecimentos e habilidades que devem ser adquiridos, ou cujo domínio deve ser 

demonstrado, podemos concluir que apenas uma avaliação pertinente poderá atestar 

a consecução dos objetivos a serem alcançados. 

 

2.15.1 - Finalidades e Momentos da Avaliação 

 

 
23 TYLER RW. Apud TRONCON, Luiz Ernesto de Almeida. Medicina. Ribeirão Preto, 29, pp 429-439,  

out./dez. 1996.  
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No processo ensino-aprendizagem, as avaliações podem ser efetuadas em 

diferentes momentos e com finalidades distintas. Os estudantes do curso de Medicina 

serão submetidos a três diferentes processos avaliativos, a saber; 

• AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS (LOCALIZATÓRIAS)– Serão 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 –Onde encontra-se inserida a Avaliação 

Permanente, serão aquelas 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. Como a 

aplicação repetida de métodos de avaliação formativa pode fornecer resultados 

indicativos da existência de problemas com o docente ou de di ficuldades 

específicas no aprendizado, torna-se possível o emprego de avaliações 

diagnósticas para a detecção, confirmação e caracterização destes problemas, de 

modo a viabilizar possíveis soluções no transcorrer das atividades.  

• AVALIAÇÕES SOMATIVAS – Ou terminais, deverão ocorrer 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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2.15.2 - Características dos instrumentos de avaliação 

 

Em conformidade com propósito do Projeto Pedagógico de situar as avaliações 

como atividades sistemáticas e formais de coleta de dados sobre a evolução dos 

alunos, os instrumentos a serem utilizados deverão possuir três atributos 

fundamentais: validade, fidedignidade e viabilidade.  

A VALIDADE: Relacionada à capacidade do instrumento a ser utilizado de tal 

forma que realmente se avalie aquilo que deve ser avaliado. Embora o conceito de 

validade deixe em aberto muitas discussões, na proposta do curso a validade se limita 

à questão da relevância daquilo que está sendo avaliado na estruturação do perfil 

profissional do médico que a Univale pretende formar. Nas situações em que 

ocorrerem dificuldades para se conjugar as avaliações com tópicos de maior 

relevância, a validade deverá ser buscada na representatividade dos itens escolhidos 

para compor os instrumentos de avaliação. 

A FIDEDIGNIDADE: Está relacionada à metodologia a ser empregada nas 

avaliações. Ela se revestirá de características conferem confiança e solidez aos 

resultados obtidos. Como a fidedignidade também está relacionada ao 

desenvolvimento do processo avaliativo e se refere ao “como avaliar”, uma avaliação 

fidedigna implicará no controle de variáveis que estão relacionadas com: 

• O avaliador, sua subjetividade, seu grau de capacitação para a função 

de avaliar;  

• O avaliando em seu estado emocional, sua experiência prévia com a 

metodologia avaliativa;  

• Os componentes do próprio instrumento avaliativo, como, por exemplo, 

o ambiente onde ocorre a avaliação, o material utilizado e o momento 

em que a avaliação está ocorrendo. 

A VIABILIDADE: Relacionada com a total possibilidade de execução dos 

processos e sua aceitação por parte de todos os envolvidos. A viabilidade depende, 

ainda, das condições do espaço físico a ser utilizado, do tempo e do material de apoio, 

o que implicará em adequado planejamento e conveniente organização. 

Quanto ao processo de avaliação acadêmica nas disciplinas do Eixo Temático 

Saúde e Sociedade: Integração Ensino-Serviço, relatórios de atividades e de auto-



191 

     

avaliação devidamente analisados pelos docentes servirão de instrumentos para a 

composição das notas. Ao final de cada semestre letivo, os alunos apresentarão 

relatórios sobre as atividades desenvolvidas nos ambulatórios, nas USFs e nas Visitas 

Domiciliares.  

A avaliação do desempenho é feita por módulo, incidindo sobre a frequência e 

o aproveitamento. A frequência às aulas e às demais atividades escolares, permitida 

apenas aos alunos matriculados, é obrigatória. 

Em termos de aprovação, será aprovado na disciplina/componente curricular o 

estudante que, atendidas às exigências de frequência, obtiver, no conjunto das 

atividades avaliativas ao longo do período letivo, nota igual ou superior a 70% (setenta 

por cento), como consta no artigo 182 do Regimento Geral da Univale. O artigo 183 

oferece ao estudante com rendimento igual ou superior a 40% (quarenta por cento) e 

inferior a 70% (setenta por cento), em disciplina(s), o direito a participação em exames 

suplementares, no valor de 100 pontos. Para aprovação o estudante deverá obter nota 

igual ou superior a 70 (setenta) pontos e será considerada para efeito de registro 

acadêmico como nota máxima 70 (setenta) pontos, ainda que a pontuação alcançada 

seja superior a esse valor. O estudante com rendimento inferior a 40% (quarenta por 

cento) será reprovado sem direito a exame suplementar. Também, no exame 

suplementar é previsto regimentalmente uma segunda oportunidade de realização da 

avaliação, em casos específicos – luto, internação hospitalar e doença, todos 

devidamente comprovados. 

 

2.15.3 - Avaliação dos Estágios Supervisionados 

A avaliação do Estágio Supervisionado busca verificar se os objetivos 

propostos foram atingidos pelo estudante. Para tal, são propostos protocolos de 

avaliação específicos. O estágio curricular do curso de Medicina funciona a partir do 

seu regulamento específico.  

Ao final de cada semestre letivo do ECSO, o estudante entrega ao docente 

orientador uma cópia de relatório circunstanciado, produzido conforme as normas 

definidas no regulamento do estágio. 

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à Univale e/ou à instituição 

cedente, uma avaliação da atividade de estágio, comparando os resultados 

alcançados com os esperados.  
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São critérios básicos de avaliação dos estágios:  

• Domínio de conteúdos conceituais;  

• Elaboração de relatórios ou estudo de casos;  

• Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de 

trabalho, frequência e pontualidade);  

• Cumprimento das normas de estágio;  

• Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento e desempenho);  

• Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a 

concretização do planejamento proposto;  

• Avaliação do docente ou preceptor;  

• Segurança ao ler e ao escrever;  

• Interesse e dedicação; e, 

• Dinâmica/criatividade.  

Somente poderá ser considerado aprovado o estudante que obtiver parecer 

favorável do docente responsável e a frequência exigida nos regulamentos da Univale. 

 

2.15.4 - Avaliação das Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam 

ao estudante 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. 

As DCNs propõem que os cursos de graduação valorizem a formação geral do 

discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua 

formação, devendo se pautar na sua oferta: 

• Pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da Instituição; 

• Pelo tratamento de temas; 

• Pela interdisciplinaridade; 

• Pela contribuição para a formação humanística do discente. 
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De uma forma geral, as Atividades Complementares serão desenvolvidas 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. A avaliação das Atividades 

Complementares se dá em conformidade com as regras estabelecidas pela Univale.  

 

2.15.5 – A Reprovação de Alunos em Módulos Interdisciplinares e a 

Progressão no Curso 

Uma das características do Curso de Medicina da Univale é sua grande carga 

horária que, dentro da estrutura curricular, é distribuída entre os Módulos 

Interdisciplinares ao longo do percurso formativo. A distribuição da carga horária levou 

em consideração a complexidade dos conteúdos desenvolvidos pelos Módulos e suas 

representatividades diante do Perfil do Egresso. 

Para atingir o objetivo de formar egressos dentro do perfil adotado pelo Curso 

em um prazo de seis anos – doze semestres letivos – tornou-se necessário que as 

cargas horárias semestrais alcançassem um nível máximo dentro do critério do 

desenvolvimento de um ensino de qualidade. 

Diante disso, as atividades de ensino e aprendizagem desenvolvidas em 

tempo integral, ocuparam todos os espaços disponíveis nas grades horárias 

semanais. É esta ocupação máxima que institui no Curso de Medicina uma espécie 

de Pré-Requisito para o aluno progredir de um semestre para outro.  

Como no Currículo Modular do Curso o aluno não fica reprovado em um Grupo 

Temático, mas em um Módulo Interdisciplinar, torna-se evidente que o aluno não 

poderá cursar o semestre seguinte devido a impossibilidade de se incluir a carga 

horária do Módulo em que ele ficou reprovado na grade semanal. 

Diante disso, o aluno que não conseguir ser aprovado em um Módulo 

Interdisciplinar terá de cursar, no semestre seguinte, apenas as atividades do Módulo 

ou dos Módulos em que ficou reprovado. 

Efetivamente, o sistema indireto de Pré-Requisitos para a progressão dos 

alunos no Curso é resultante de uma questão de indisponibilidade de horários e, 

secundariamente, uma decisão que coíbe a formação de alunos com baixo 

desempenho. 
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2.16 - INTERFACE DO CURSO COM A EXTENSÃO E A PESQUISA 

 

2.16.1 -  Extensão 

A Extensão Universitária, compreendida como um processo educativo, 

cultural e científico que busca atender o princípio constitucional da indissociabilidade 

entre Ensino-Pesquisa-Extensão, promove a interação transformadora entre a Univale 

e outros setores da sociedade, pautando-se nas diretrizes do Plano Nacional de 

Extensão que concedem destaque a interação dialógica; a interdisciplinaridade e a 

interprofissionalidade; a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão; o impacto 

destas ações na formação cidadã do estudante e na transformação social. 

Na sua condição de produtora e difusora de conhecimentos, a Extensão, no 

Curso de Medicina, desempenha sua função de interlocutora com a sociedade sempre 

integrando o ensino com a pesquisa e incentivando os docentes e discentes a se 

envolverem com as práticas sociais por meio da interligação das atividades fins com 

as demandas locais e regionais, especialmente nas aulas práticas do currículo, 

realizadas em hospitais, Unidades de Básicas de Saúde (UBS) e em outros espaços 

onde ocorre atendimento de usuários do SUS. 

Com a Curricularização da Extensão, já efetivada neste PPC, o Curso de 

Medicina passou a cumprir as exigências do Plano Nacional de Educação (2014), uma 

decisão necessária e indispensável para assegurar a relação bidirecional entre o 

Curso de Medicina e a sociedade, de tal modo que a resolução de problemas sociais 

urgentes ligados à área de saúde posso receber contribuições da Univale por meio de 

ações cujo desenvolvimento implica em relações multi, inter e/ou transdisciplinares e 

interprofissionais. 

Com a Curricularização da Extensão, práticas voltadas para o atendimento de 

necessidades sociais emergentes na área de saúde, transformaram-se em ações 

pedagógicas quepropiciaram condições para a Univale exercer sua responsabilidade 

social. Algo que está implícito na sua missão e no seu propósito de consolidar a 

formação de egressos dentro do Perfil estabelecido pelas DCNs e que o Brasil precisa. 

A extensão na Univale é, portanto, uma atividade acadêmica, pedagógica e 

curricular, capaz de mobilizar a comunidade interna e externa em torno do 

desenvolvimento institucional e regional, pela aproximação entre do currículos do 

Curso de Medicina com a realidade social. Esta atividade busca incentivar a 

experimentação de novas metodologias de trabalho com projetos; desenvolver uma 

atitude questionadora e proativa diante dos desafios impostos pela realidade social; 
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incentivar os processos de aprendizagem em temáticas relevantes para a 

comunidade; elaborarprogramas, projetos e ações pautados nos princípios 

pedagógicos da contextualização e interdisciplinaridade. 

Em conformidade com o Plano Nacional de Extensão Universitária, a Univale 

estabeleceu objetivos da Extensão que foram adaptados ao Curso de Medicina e 

inseridos neste PPC:  

• Assegurar a relação bidirecional entre o Curso de Medicina e a sociedade, de tal 

modo que os problemas sociais emergentes e situados na área de saúde recebam 

atenção produtiva por parte da Univale; 

• Estimular ações cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da Univale e da sociedade;  

• Priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais 

emergentes relacionadas com a educação em saúde, inovação tecnológica, 

habitação e alimentação;  

• Estimular ações transversais de educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável como componentes da atividade extensionista; 

• Realizar a avaliação das atividades de extensão implementadas pelo Curso de 

Medicina, como um dos parâmetros de autoavaliação;  

• Viabilizar a participação do Curso de Medicina em editais públicos, privados e 

outros órgãos de fomento aos projetos de extensão. 

• Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento 

locorregional.  

 

2.16.2 -  Pesquisa 

As atividades de pesquisa e iniciação científica na Univaletomam por 

referência o princípio que situa o aprender e o fazer ciência como atividades 

indissolúveis e metodologicamente orientadas que precisam estar presentes no 

cotidiano das atividades curriculares. Para tanto, é imprescindível que a Iniciação 

Científica seja adotada como uma política de incentivo à aquisição de competências 

e habilidades pelos alunos. Neste PPC fica claro que o Curso de Medicina  adota esta 

política como parte de uma estratégia voltada para o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo e da criatividade entre os alunos, sempe considerando o alcance destas 

metas como algo indispensável para um eficiente exercício profissional. 
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No Curso de Medicina a pesquisa situa-se como parte integrante das 

atividades curriculares, principalmente em suas articulações com a Extensão. Neste 

sentido, a pesquisa e a iniciação científica buscam estimular o envolvimento pro-ativo 

dos docentes em torno do potencial de orientação à pesquisa da Universidade. Neste 

contexto, o curso oferece aos estudantes oportunidades de desenvolvimento de 

competências e habilidades no campo da pesquisa. Em um primeiro momento o corpo 

docente é incentivado a submeter projetos de pesquisa aos órgãos de fomento que 

atuam nos níveis estadual, nacional e internacional e os estudantes são orientados a 

se inserirem 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 do 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 e Pós-Graduação, 

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 tem por objetivo criar, ampliar e consolidar atividades de 

pesquisa que contribuam para o desenvolvimento local, regional e nacional, em 

diferentes áreas do saber, visando à produção, aplicação e disseminação do 

conhecimento de maneira ética e sustentável; à geração e difusão do conhecimento 

científico e tecnológico de reconhecida relevância; à criação das condições para a 

participação da Instituição em empreendimentos com o setor público e privado, com 

as organizações não governamentais e as comunidades locais. 

Para que o estudante do Curso de Medicina possa se inserir no campo da 

pesquisa, a Instituição oferece 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 Balcão.  

O Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, realizado anualmente, sem 

interrupções desde o ano de 2003, oferece a estudantes, professores, pesquisadores 

da Univale e de outras instituições de ensino e pesquisa, um espaço para que sejam 
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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 e Pós-Graduação 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.   

 

 

2.17 - FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

As atividades de acompanhamento de desempenho dos processos de ensino-

aprendizagem só tornam-se efetivas com a utilização de sistemas de informação 

acadêmicos compatíveis com as necessidades e especificidades de cada Curso 

Superior. Nesse sentido, a Univale disponibiliza, para seus docentes e discentes, 

ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação que, entre outras 

facilidades: 

• Propicia, com a devida antecedência, que as atividades previstas e 

programadas pelo planejamento curricular e de aulas sejam disponibilizadas, 

via Portal, de forma a otimizar os encontros entre docentes e discentes; 

• Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos estudantes 

durante o semestre, podendo ser revistas a qualquer momento; 

• Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como 

artigos, links, vídeos, filmes e a dinâmica da “Sala de Aula Invertida”;  

• Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

• Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 
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• Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento;  

• Facilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes. 

O Sistema Integrado Universitário (SIU), com registro no INPI sob nº 0004110 

é um software produzido pela equipe de Desenvolvimento de Sistemas da 

UNIVALE/FPF, vinculado ao Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da 

Informação–DISGI. Este sistema foi desenvolvido com o objetivo de agilizar e 

flexibilizar o manuseio das informações institucionais, sejam acadêmicas e/ou 

administrativas, bem como manter registrados em uma base de dados concisa e 

segura, todos os dados da instituição. 

O Sistema Integrado Universitário (SIU) é formado por mais de 60 módulos, 

integrados, dentre eles: SIU-ACADÊMICO, SIU-PORTAL ALUNO e SIU-PORTAL 

PROFESSOR. Esta composição permite que todos os dados da vida acadêmica dos 

discentes da Univale são registrados no SIU-ACADÊMICO, desde o Processo Seletivo 

até sua formatura, quando seu diploma é expedido, com as informações contidas no 

SIU. 

Através do Portal do Professor, os docentes acessam os dados de suas 

disciplinas ou módulos interdisciplinares, planos de ensino, horários de aula, 

estudantes matriculados, turmas, diários de classe e podem efetuar os lançamentos 

das aulas, sejam práticas e/ou teóricas, avaliações/notas, enviar e-mail para 

estudantes/turmas, disponibilizar materiais para estudos (apostilas, textos, exercícios, 

vídeos, etc.). 

 No Portal do Professor/Canal da Administração, Coordenadores de Curso 

podem acompanhar todos os lançamentos realizados pelos professores 

(aulas/avaliações), além de organizar os horários de aulas das turmas/disciplinas em 

seus respectivos ambientes, sejam salas de aula ou laboratórios e manter contato 

com os estudantes e professores do curso. 

Neste canal a Coordenação do Curso pode acompanhar o desenvolvimento do 

Processo Seletivo, em relação ao seu curso ou área; verificar se as metas para as 

inscrições estão sendo alcançadas e manter contato com os candidatos inscritos. 

Estudantes desistentes, transferidos ou em “regime especial de estudos”, 

automaticamente são identificados no portal do professor. 

No Portal do Aluno todos os discentes têm acesso aos lançamentos efetuados 

por seus professores em suas respectivas disciplinas ou módulos interdisciplinares 

(aulas/faltas, avaliações/notas, material para estudos, APS, vídeos, etc.), podendo 
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identificar o material das aulas, bem como o agendamento das avaliações e o 

conteúdo a ser estudado. Todos os horários de aula e seus respectivos ambientes 

são listados no Portal do Aluno por dia, facilitando a identificação da aula/professor e 

ambiente. 

A cada final de semestre, os estudantes regularmente matriculados podem 

efetuar o requerimento de rematrícula através do Portal do Aluno. O acesso aos 

portais é dado através de um login e senha, com segurança para quem navega e para 

a gestão da instituição. Toda estrutura do banco de dados do SIU é regida por um 

processo que permite auditar cada informação nele contida 

 Conclui-se que a interação estudante, professor e Instituição é feita de forma 

coerente e segura e em tempo real, uma vez que o SIU garante essa integralidade 

personalizada e disponibiliza para estudantes e professores no site institucional no 

ambiente on-line.  

 

2.18 - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO 

A gestão, monitoramento e avaliação do curso são processos interligados e 

estão sob a responsabilidade da coordenação de curso, do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE e Colegiado de Curso. Contribuindo com esses processos, o 

resultado das avaliações anuais realizadas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), oferece subsídios para a análise do curso e tomada de decisões para o 

fortalecimento de ações ou mudanças no cotidiano do curso e no PPC, se necessário.   

A gestão do curso de Medicina assume uma perspectiva participativa e 

caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual a Coordenação do 

Curso, devidamente assessorada pelo NDE e pelo Colegiado do curso, reconhece e 

assume seu dever de influenciar a condução das dinâmicas do curso, de sua cultura 

e de seus resultados. 

Compete ao Coordenador, ao NDE e ao Colegiado de Curso:  

• Reunir-se antecipadamente com os professores de cada período para a 

organização dos Planos de Ensino, atividades a serem postadas para 

estudantes e temas a serem propostos no Seminário Integrador; 

• Acompanhar o desempenho dos docentes e discentes utilizando ferramenta de 

Tecnologia de Informação;  

• Organizar a Avaliação Global.  
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2.19 - COORDENAÇÃO DE CURSO 

A Coordenação do Curso de Medicina é a instância responsável pela 

organização administrativa e didático-científica do curso. A ela compete a 

administração, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades do curso com 

especial atenção ao cumprimento da carga horária e dos conteúdos das disciplinas e 

atividades, bem como o desempenho docente e discente.  

A Coordenação do Curso articula-se e é apoiada por: 

I. Reitoria – Unidade de gestão superior de caráter executivo que tem por 

competência planejar, implementar, supervisionar e avaliar as atividades 

básicas da Instituição; 

II. Pró-Reitoria Acadêmica– Instância que tem por competência propor e 

implementar as políticas institucionais, bem como acompanhar a 

execução das atividades inerentes ao desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e da extensão; 

III. Assessoria de Graduação– Tem por competência o desenvolvimento 

da Política de Ensino da Univale; 

IV. Assessoria de Pesquisa– Instância a qual compete implementar as 

políticas de desenvolvimento da pesquisa e do ensino de pós-graduação 

Stricto Sensu; 

V. Assessoria de Extensão – Instância a qual compete implementar as 

políticas de extensão e do ensino de pós-graduação Lato Sensu; 

VI. Setor de Gestão Pedagógica - GEPE – Setor que tem por competência 

a prestação de apoio didático-pedagógica à academia; a implementação 

da política de formação e de qualificação dos docentes e coordenadores 

de curso; a assessoria às coordenações na elaboração de documentos 

que compõem a organização do curso (PPC, regulamentos e 

outros);coordenação, junto ao Setor de Atendimento ao Estudante, de 

intervenções de natureza psicopedagógica; condução dos processos de 

nivelamento aos estudantes com necessidades  de natureza pedagógica. 

VII. Espaço A3 – Tem por finalidade atender às necessidades dos 

estudantes, oferecendo apoio à vida acadêmica: implementar a política 

de concessão de auxílio financeiro a estudantes como bolsas de estudo, 
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através de políticas públicas ou institucionais; coordenar as atividades de 

suporte socioeconômico a estudantes da Univale; prestar apoio 

psicopedagógico a estudantes em parceria com o GEPE; apoiar os 

processos de inclusão de estudantes com necessidades especiais.  

VIII. Comissão Própria de Avaliação – CPA, a qual compete gerenciar a 

Avaliação Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES 

e subsidiar a coordenação de curso com dados e informações que 

propiciem a melhoria das atividades do curso; 

IX. Órgãos Suplementares de Apoio – Biblioteca, Secretaria Acadêmica, 

Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação - DISGI; 

X. Núcleo Docente Estruturante – NDE– ao qual compete mais 

diretamente a atualização, implantação e consolidação do Projeto 

Pedagógico do Curso nos termos da Resolução CONAES Nº 1 de 17 de 

junho de 2010 e das Portarias Univale 052/2009 e 017/2012. 

 

2.20 - NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído de grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento e atuantes no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

No atendimento à Resolução nº 01 de 17, de junho de 2010, da Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), que normatiza o NDE este 

deverá: 

I. Ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente 

do Curso; 

II. Ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral. 

As competências do NDE encontram-se descritas na Resolução CONAESnº 

01, de 17 de junho de 2010 e dizem respeito à consolidação do perfil profissional do 

egresso do Curso, à integração curricular, via interdisciplinaridade, à pesquisa e à 

extensão. 
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Além das competências previstas na Resolução CONAES, a Universidade 

estabelece para os integrantes do NDE, através das Portarias Univale 052/2009, Art. 

7º e 017/2012 no Art. 6º as seguintes atribuições: 

I. Propor a formulação, reformulação e/ou adequação do Projeto Pedagógico do 

Curso, definindo sua concepção e fundamentação para apreciação e 

aprovação pelo Colegiado do Curso e pelo Conselho Universitário - CONSUNI; 

II. Acompanhar, monitorar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do 

Curso, propondo ações norteadoras que se apresentem necessárias à sua 

integral consecução; 

III. Estabelecer padrões de resultados a serem alcançados pelo curso nos diversos 

instrumentos de avaliação interna e externa; 

IV. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, visando à aprovação pelo 

Colegiado do Curso, sempre que necessário;  

V. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos, 

campos de formação ou outras formas de organização curricular definidas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), pelo Regimento Geral da 

Univale e por outros ordenamentos institucionais em vigor;  

VI. Debater e propor a revisão e o incremento da participação do curso em projetos 

de pesquisa, cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu e atividades 

de extensão, com vistas a tornar efetiva a aplicação do princípio da 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VII. Elaborar relatórios das atividades do NDE;  

VIII. Promover a divulgação de experiências docentes que obtiveram resultados 

relevantes à melhoria da qualidade do curso e do processo de aprendizado dos 

discentes;  

IX. Exercer atribuições delegadas pelo Reitor, Pró-Reitoria Acadêmica, pelos 

órgãos deliberativos e normativos da instituição ou que, pela sua natureza, lhe 

seja afetas. 

 

2.21 - COLEGIADO DE CURSO 

O Colegiado do Curso de Medicina é deliberativo em matéria, acadêmica, 

operacional, administrativa e disciplinar, cabendo-lhe, conforme definido no 

Regimento Geral da Univale, a condução do curso quanto aos aspectos do 
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planejamento, do acompanhamento, da execução e da avaliação das atividades 

previstas no Projeto Pedagógico. 

Atendendo ao disposto regimentalmente (Art. 27) a Composição do Colegiado 

do Curso de Medicina é constituída por:  

I. Coordenador de Curso como seu presidente;  

II. Um (01) docente representante de cada período em que ministre aula no curso, 

resguardadas as áreas de formação geral, profissional, prática dentre outras 

contempladas no currículo e diretrizes do curso;  

III. Um (01) representante discente, indicado por seus pares ou por órgão 

representativo do curso, dentre os estudantes regularmente matriculados no 

curso e que tenha satisfatório desempenho acadêmico;  

IV. Um (01) representante da comunidade externa vinculada à área de atuação do 

curso ou órgão de classe.  

Regimentalmente, o mandato dos membros do colegiado do curso é de até 2 

(dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos. 

A atuação do Colegiado está diretamente vinculada às atribuições que lhe são 

conferidas no Regimento da Univale, como descrito no Art. 30: 

I. Aprovar:  

a) O Projeto Pedagógico do Curso, no âmbito de sua competência, 

cuidando da sua constante atualização e adequação à legislação 

vigente;  

b) O Projeto Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduação vinculados ao 

curso;  

c) Os regulamentos específicos do curso sobre atividades 

complementares, estágio, trabalhos de conclusão de curso, projetos 

experimentais;  

d) Programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, em 

conformidade com as Resoluções do CONSUNI, do Regimento Geral, 

do Estatuto e da legislação vigente;  

II. Emitir parecer sobre pedidos de afastamento de docentes, para realização 

de estudos no país e no exterior, sobre a distribuição de atividades de pesquisa 

e/ou extensão e sobre alteração no regime de trabalho;  
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III. Receber, analisar e dar parecer a recursos em requerimentos acadêmicos 

dos discentes;  

IV. Decidir sobre recursos apresentados pelos docentes ou discentes;  

V. Exercer, como órgão deliberativo, a jurisdição superior do Curso, em matéria 

que não seja competência privativa do Coordenador; 

VI. Referendar as decisões excepcionais ad Referendum do Colegiado do 

Curso, submetidas à sua apreciação pelo seu Presidente.  

 

 

2.22– AVALIAÇÃO DO CURSO 

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional 

da Univale 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 estudantes, gestão da Instituição, Corpo Docente e estrutura física, 

na perspectiva das melhorias  e do aprimoramento da eficácia institucional, efetividade 

acadêmica social da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Para implementação da Autoavaliação Institucional, a Univale conta com 

a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por representantes do corpo 

docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e comunidade externa.  

Como parte do processo de avaliação Institucional é realizada a avaliação dos 

projetos pedagógicos do curso. Nessa avaliação são critérios observados:  

I. Na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo 

docente e a adequação do profissional a cada atividade prevista: aula 

teórica; aula prática, orientação de estágio, orientação de TCC, 

orientação de Projeto Integrador, orientação de monitoria, orientação de 

iniciação científica, infraestrutura física, laboratórios, recursos de 

informática, acervo e serviços da biblioteca; 

II. Na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de 

disciplina; 
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III. Na gestão do Curso: movimentação de estudantes: matrícula, 

transferência recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, 

transferência interna. 

Avaliação dos PPC acontece em várias instâncias no âmbito institucional: 

I. No Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do 

curso; 

II. No Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento Geral, 

planejar, acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos 

regulares do curso; 

III. Na CPA, à qual compete a avaliação institucional nas dimensões 

orientadas pelo SINAES; 

IV. No Conselho Universitário da Univale. 

A avaliação do curso realizada pela CPA é anual, censitária e envolve discentes 

e docentes dos cursos de graduação. Os objetivos dessa avaliação são: 

• Retratar a situação do curso, segundo a visão dos seus docentes e discentes, 

em relação aos diversos aspectos acadêmicos pertinentes à qualidade do 

mesmo; 

• Levantar potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados do curso para 

servirem de parâmetros, possibilitando a tomada de decisão e correção de 

rumos visando ao aprimoramento contínuo do curso e da Univale. 

Para o planejamento da referida avaliação, a CPA/UNIVALE se reúne com a 

Coordenação do curso numa proposta dialógica e democrática permitindo uma 

discussão ampla do processo de avaliação. Solicita aos coordenadores a participação 

e motivação da comunidade acadêmica, contribuindo assim, para o êxito da avaliação 

do curso. 

A metodologia é baseada em etapas, a saber: 

• Levantamento de dados para a avaliação; (Fontes: Secretaria Acadêmica, 

DISGI) 

• Definição da estrutura dos instrumentos de avaliação; 
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O instrumento de avaliação consta de perguntas relacionadas ao curso, 

coordenação do curso, setores administrativos e acadêmicos, instalações e serviços 

de apoio ao estudante, disciplinas e professores, abordadas em seus vários aspectos. 

A avaliação é disponibilizada via WEB, no Portal do Aluno e no Portal do Professor, 

ficando a critério do estudante e do professor a definição quanto ao melhor momento, 

dentro de um prazo estipulado pela instituição, para responderem aos instrumentos 

de avaliação, numa tentativa de criar uma “cultura de avaliação” na comunidade 

acadêmica.  

Para a ativação e liberação dos instrumentos de avaliação no Portal do Aluno 

e Portal do Professor é acessado o banco de dados referentes ao planejamento de 

ensino vigente dos cursos de graduação. O processo de avaliação da CPA 

compreende:  

• Monitoramento do processo de avaliação pela CPA com informações 

sistemáticas de porcentagem do grau de adesão ao processo;  

• Elaboração de relatórios; 

• Entrega de relatório geral de avaliação do curso e de relatórios individuais de 

cada professor a coordenação do curso. 

Após o preenchimento dos instrumentos, procede-se a tabulação e o 

tratamento dos dados, através da construção de gráficos comparativos para cada 

quesito avaliado por estudantes e professores.  

Visando estabelecer um parâmetro comum para análise dos resultados obtidos, 

a CPA define critérios específicos para classificação dos quesitos avaliados como 

potencialidades ou pontos a serem aperfeiçoados no curso ou na Instituição. 

Assim, considera-se como potencialidades quando o quesito avaliado obtém – 

na escala que vai de 1 (fraco(a)/pouco) a 4 (ótimo/Sempre) – média nota entre 3 e 4, 

indicando qualidade entre bom e ótimo, refletindo um elevado grau de satisfação dos 

respondentes. Considera-se como pontos a serem aperfeiçoados do curso ou da 

Instituição quando o quesito avaliado obtém, na mesma escala, nota média menor que 

2,5, indicando qualidade abaixo do ponto médio entre regular e bom, refletindo um 

grau de satisfação abaixo do desejado. Considera-se que o grau de satisfação mínimo 

desejado é atingido quando o quesito obtém no mínimo 62,5% da nota máxima, ou 

seja, nota média maior ou igual a 2,5. Assim, o critério geral estabelecido é: nota média 

abaixo de 2,5, implica em pontos a serem aperfeiçoados e nota média igual ou maior 

que 3, implica potencialidades do Curso ou da Universidade. 
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Observa-se que existem quesitos que foram avaliados pelos docentes e 

discentes com nota média igual ou maior que 2,5 e menor ou igual a 3,0 não sendo 

classificados, portanto, nem como pontos a serem aperfeiçoados nem como 

potencialidades do Curso ou da Instituição.  

Os dados obtidos na avaliação permitem verificar: 

• O grau de adesão ao processo de avaliação dos discentes e dos docentes; 

• O nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso: Geral/Coordenação 

e em relação aos docentes;  

• O nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso / Específico e em 

relação aos docentes;  

• O nível de satisfação dos discentes em relação ao Estágio;  

• O nível de satisfação dos discentes em relação ao Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC;  

• No que se refere a Infraestrutura Física/Setores Administrativos e Acadêmicos, 

as considerações dos discentes e dos docentes quanto ao processo de 

avaliação para a melhoria do curso e da instituição; 

• Em relação à CPA/UNIVALE, as considerações dos discentes e dos docentes, 

quanto ao processo de avaliação para a melhoria do curso. 

Após a tabulação dos resultados, a CPA elabora relatórios para a Coordenação 

do Curso e Professores. Esses relatórios apresentam uma visão global da situação 

do curso e são discutidos com Coordenador, no momento da entrega dos 

documentos. 

A coordenação realiza anualmente, com o apoio do NDE, uma análise 

minuciosa dos dados da Avaliação, visando levantar o maior número de informações 

possíveis como subsídios necessários e relevantes para a mudança de rumos com a 

finalidade da melhoria contínua da qualidade do Curso e da Instituição. Após análise 

do relatório, a coordenação encaminha à CPA o cronograma do retorno a ser dado ao 

corpo docente e discente e o planejamento de ações a serem implementadas em 

função do resultado. Para controle da coordenação do Curso e da CPA, o professor 

assina o Termo de Ciência e Compromisso quando do feedback de sua avaliação. 

Após a entrega dos relatórios, a CPA informa aos docentes e aos discentes que os 

relatórios já foram entregues à coordenação. 

Além das avaliações realizadas pela CPA, o ENADE como uma avaliação 

externa é balizador para o acompanhamento do NDE ao desenvolvimento do projeto 
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pedagógico do curso. Ao avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes em 

relação à realidade brasileira, mundial e áreas específicas do conhecimento, os 

resultados relativos ao desempenho dos estudantes são indicadores considerados no 

processo ensino-aprendizagem e no processo de gestão, monitoramento e avaliação 

do curso.  

 

2.23 - CORPO DOCENTE 

Os processos de permanentes mudanças ocorridas em nossa sociedade 

demonstram a necessidade das instituições de ensino superior manterem em aberto 

os questionamentos sobre as características e o papel dos atores implicados na 

condução do ensino e da aprendizagem. Em decorrência desse fato, a Univale 

constituiu a qualificação do corpo docente como uma das suas premissas no 

desenvolvimento do curso. 

O cenário nacional da Educação Superior mostra o quanto é imprescindível a 

adoção de atitudes investigativas e reflexivas pelos docentes, principalmente quanto 

às melhores formas de articulação entre teorias e práticas e sobre os meios mais 

adequados para se conferir significância aos conteúdos e situar o estudante como 

sujeito do seu aprendizado.  

Nesse contexto, a proporcionalidade dos regimes de trabalho dos docentes 

(dedicação parcial ou integral) revela a importância da dedicação às atividades 

acadêmicas e as possibilidades efetivas de articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. Dessa forma, os critérios estabelecidos pelo MEC surgem como balizadores 

da composição do corpo docente e não como uma obrigação a ser cumprida.  

 

2. 23.1 - Política de Qualificação 

A Política de Capacitação e Qualificação Docente da Univale tem por objetivo 

desenvolver e manter a qualidade dos docentes que atuam na Universidade e está 

estruturada em: ajudar à qualificação e titulação de docentes; apoio à participação em 

eventos científicos, em Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão e cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação. 



209 

     

A política de capacitação/aperfeiçoamento docente da Univale visa agregar o 

domínio do conhecimento científico específico de sua área e as competências 

pedagógicas necessárias ao exercício da docência. 

Para tanto, existe a preocupação no sentido da intensificação dos programas 

de capacitação docente já existentes, com vistas ao melhor desempenho pedagógico 

dos professores, principalmente daqueles em estágio probatório. Esse programa 

prevê a realização de encontros e o estabelecimento de formas de diálogo com as 

áreas didáticas, no sentido de tentar superar a antiga dicotomia entre formação 

técnica e formação pedagógica.  

A Univale estimula a qualificação acadêmica por meio de: 

I. Critérios de admissão objetivos que priorizem a titulação, a experiência 

docente e a disponibilidade; 

II. Plano de apoio à capacitação docente (cursos de Pós-graduação stricto 

sensu);  

III. Apoio à participação docente em cursos e estágios na área de atuação; 

IV. Apoio à participação docente em eventos técnico-científicos. 

 

 

2.23.2 -  Política de Qualificação Docente nas Atividades do Curso de Medicina 

Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes com as necessidades 

do curso de Medicina e considerando as diversas origens formativas, a Univale, a 

cada semestre, orienta os novos docentes nos seguintes aspectos: 

I. Quanto à Univale: 

a. Missão, Visão e Valores; 

b. Objetivos institucionais e o contexto regional; e,  

c. Políticas institucionais constantes no PDI/PPI e suas aplicações no 

curso. 

II. Quanto ao Curso: 

a. Objetivos do curso; 

b. Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do 

egresso; 
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c. Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do 

curso; 

d. Plano de ensino e plano de aula; 

e. Metodologia de ensino associada aos objetivos de sua disciplina; 

f. Metodologia de Avaliação; 

g. Atuação do NDE e do colegiado. 

 

2.23.3 -  Da Operacionalização das Atividades de Qualificação 

Os aspectos da organização pedagógica são tratados, a princípio pela 

Assessoria de Graduação, a qual compete implementar a política de ensino superior 

da instituição e pelo setor de Gestão Pedagógica, que tem o objetivo de oferecer 

assistência acadêmica, implementar política de formação e qualificação aos docentes. 

Os docentes recebem apoio didático-pedagógico do Setor de Gestão 

Pedagógica (GEPE), quer pela participação em programas regulares de capacitação 

docente, realizados com o acompanhamento da coordenação do curso, quer pelos 

seminários e oficinas pedagógicas.  

O GEPE oferece atendimento individual ou em grupo aos docentes em suas 

necessidades relacionadas com o desenvolvimento do fazer pedagógico, além de 

assessorar e orientar os coordenadores de curso de graduação no enfrentamento dos 

problemas didático-pedagógicos relacionados à atuação docente. 

Os aspectos conceituais e profissionais específicos do curso são tratados pela 

coordenação de curso e pelo NDE. 

 

 

2.24 - ATENDIMENTO AO DISCENTE 

A Política de Atendimento aos Estudantes da Univale está em conformidade 

com o objetivo da avaliação institucional da educação superior definida pelo 

INEP/MEC, por contribuir para o aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais da instituição, por meio da valorização de sua missão, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação, da autonomia e da identidade institucional.  

A Univale possui a característica peculiar, enquanto instituição comunitária 

preocupada com o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região, bem como 
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com a atenção direcionada à qualidade dos serviços prestados à população e de modo 

especial ao acadêmico. Tem como missão promover a formação profissional e 

científica, a construção e difusão de conhecimentos e colaborar para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua região de inserção, pautada na 

melhoria das condições de vida e na diversidade do ambiente e da cultura. 

Em relação à sua Política de Atendimento aos Discen tes, a Univale 

disponibiliza uma rede de serviços que são prestados à comunidade interna e externa, 

os quais estão vinculados aos cursos e/ou outras dependências administrativas 

regidas por regulamentos próprios, que visam, sobretudo, reforçar seus valores e 

princípios institucionais como “a justiça, a ética fundamentada em pressupostos 

democráticos, a cidadania, a igualdade, a solidariedade humana e o caráter 

comunitário”.  

As metas propostas para a Política de Atendimento aos Discentes inclusas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Univale busca contribuir com o 

fortalecimento das iniciativas já existentes na Universidade e desenvolver novas 

ações que propiciem o acesso, permanência e conclusão do curso pelo aluno na 

Univale, podendo assim evitar os índices de evasão, bem como favorecer aos 

estudantes, familiares e comunidade com um acompanhamento socioeconômico, 

educacional e cultural para tornar mais qualitativa sua permanência na Universidade.  

Contribui, portanto, para o acesso ampliado à graduação; o estímulo à 

permanência do estudante; a qualidade do desempenho acadêmico; o 

desenvolvimento de condições de acesso à cultura, ao esporte e ao lazer; além de 

buscar meios e soluções para facilitar a inclusão e a acessibilidade para estudantes 

com necessidades educacionais especiais. 

O conjunto de metas propostas para a Política de Atendimento aos Discentes 

foi relacionado conforme especificidades tratadas pelos domínios estabelecidos pelo 

MEC, sendo eles:  

•Apoio financeiro (bolsas);  

•Apoio pedagógico; 

•Estímulos à permanência (programas aprimoramento acadêmico, atendimento 

psicopedagógico);  

• Educação inclusiva; 

•Acompanhamento dos egressos.  
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2.24.1 - Apoio Financeiro (Bolsas) 

A Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da Univale, oferece 

condições especiais para estudantes com dificuldade financeira, permitindo-lhes o 

acesso ao Ensino Superior e a sua conclusão. Desta forma, oferece bolsas e 

financiamento estudantil através do Governo Federal e programas institucionais: 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); Crédito Universitário Pravaler24; Programa 

Universidade para Todos (PROUNI); Bolsas de Estudo para Demanda 

Individual(BDI)25; Bolsas/Descontos para Membros do Mesmo Grupo Familiar26; 

Desconto Estímulo, para pagamento antecipado das mensalidades e Desconto de 

Egresso, como estímulo à formação continuada. 

 

 

2.25 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Universidade é porta de entrada dos que desejam acesso ao conhecimento, 

é espaço de trânsito da diversidade, considerando os estudantes que ingressam no 

processo seletivo em busca de uma profissão.  

No cotidiano da Universidade, dá-se o encontro com as diferenças e 

consequentemente discussões acerca da inclusão e acessibilidade de estudantes 

com deficiência no ensino superior que se coloca ainda como um novo desafio. O 

processo de construção de um espaço inclusivo se dá a partir de experiências e do 

reconhecimento das diferenças. A Política Nacional de Educação Especial , na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) incide sobre os diferentes níveis de ensino 

com a efetiva inserção de indicadores do MEC para avaliação das graduações (Libras 

e acessibilidade). 

Nesse contexto de construção de uma cultura inclusiva, a Univale, implanta o 

Programa de Educação Inclusiva buscando alinhamento com as práticas e cultura da 

diversidade. O referido Programa, vinculado ao Setor de Atendimento ao Estudante 

SAE, busca através de suas ações implementar políticas voltadas à inclusão e à plena 

 
24 Parceria entre a UNIVALE e a Ideal Invest. 
25 O Programa BDI, criado pela FPF, compõe-se de todos os processos de concessão de Bolsas de 
Estudos da UNIVALE, devendo os mesmos estar em consonância com os ordenamentos institucionais 
e os princípios que regem a Lei Orgânica da Assistência Social e da Lei de Filantropia de nº 

12.101/2009, alterada pela Lei de nº 12.868/2013. 
26Este programa benef icia discentes pertencentes ao mesmo grupo familiar matriculados em cursos de 
graduação na UNIVALE. A continuidade da bolsa/desconto está condicionada à permanência dos 

membros do grupo familiar na condição de matriculados. 
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participação de seus estudantes, com deficiência, em todos os aspectos da vida 

universitária.  

O Programa de Educação Inclusiva tem como objetivo ainda promover cada 

vez mais a inserção do tema “deficiência” nos espaços regulares de ensino, pesquisa 

e extensão universitária da Univale. Entre os objetivos e ações destacam-se:  

I. Sensibilizar da comunidade acadêmica com a inserção da temática da 

inclusão; 

II. Discutir políticas e práticas de inclusão no Ensino Superior de modo a 

contribuir para a redução de barreiras na Univale; 

III. Romper barreiras atitudinais para eliminação de preconceitos; 

IV. Buscar estratégias de ação conjunta, na redução de barreiras, com o 

corpo docente e os serviços disponíveis na Universidade; 

V. Propor eventos, oficinas de informação e discussão para estudantes, 

professores e funcionários administrativos; 

VI. Fazer levantamento de estudantes matriculados que se auto declaram 

com necessidades educacionais especiais e àqueles identificados pelo 

corpo docente. 

 

2.26 - ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

Vivemos em uma sociedade globalizada em que é premente a demanda por 

profissionais cada vez mais capacitados e em constante atualização. A Univale, atenta 

a essa exigência, oferece aos seus egressos uma política direcionada à Educação 

Continuada, propiciando-lhes atividades de ensino, pesquisa/iniciação científica, 

extensão e pós-graduação, centradas na formação humanística, com visão global do 

meio social, político, econômico e cultural de onde está inserido.  

Para a Univale, o egresso representa uma grande fonte de informação, daí, a 

busca constante pelo estreitamento de laços, no sentido de aproximar, de forma 

efetiva, seu egresso e a Comunidade Acadêmica e vice-versa.  

A Política de Acompanhamento dos Egressos da Univale tem como objetivos:  

I. Promover uma maior interação social, profissional, cultural, bem como 

estreitar as relações entre os egressos da Univale e a Instituição, visando à 

troca de experiências, ao aprimoramento profissional e ao crescimento 

pessoal;  
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II. Fomentar a aproximação e o relacionamento da Univale com os 

egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais, incluindo 

atualizações dos Projetos Pedagógicos; 

III. Estimular e criar condições para a Educação Continuada;  

IV. Construir uma base de dados com informações que possibilitem manter 

comunicação permanente e estreito vínculo institucional com os egressos;  

V. Promover atualização acadêmica, oferecendo cursos, jornadas, 

seminários, fóruns, congressos, palestras direcionadas à complementação 

profissional do egresso; 

VI. Proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas;  

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, faz-se necessário o trabalho 

coeso e sistemático no acompanhamento da vida profissional dos egressos da 

Instituição. Dessa forma, a Univale procura meios de melhoria da qualidade do ensino 

de Graduação e Pós-graduação, garantindo a Educação Continuada aos egressos, 

frente às necessidades do mercado de trabalho.  

 

 

3INFRAESTRUTURA 

 

Para o desenvolvimento das atividades relacionadas com o Curso de Medicina, 

a Univale conta com diferentes ambientes: espaços específicos de apoio técnico 

administrativo; espaços compartilhados pela comunidade acadêmica; espaços para 

atividades docentes (salas de aula; laboratórios); espaços destinados ao atendimento 

à comunidade. Neste contexto, o Curso de Medicina conta com os seguintes espaços: 

 

3.1 - ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

A Coordenação conta com espaço devidamente planejado para possibilitar 

uma eficiente gestão do Curso de Medicina. O ambiente é climatizado e todas as suas 

salassão equipadas com computadores conectados à internet banda larga (link 

dedicado à Univale), telefone e mobiliário modulado. 
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O ambiente possui espaço de recepção com secretária, computador com 

internet, telefone, quadros de aviso, copiadora, arquivos de aço, armários de aço. 

Também fazem parte do ambiente, a sala de reuniões e sala de apoio à Coordenação.  

 Existem salas para a Coordenação, para a Coordenação do Internato, para a 

Assessoria Pedagógica, Para o Colegiado de Curso e para as assessorias de apoio, 

além de gabinetes para docentes, sala de reuniões e arquivo. Todos os espaços acima 

relacionados atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessárias a atividade desenvolvida. A 

limpeza e manutenção dos ambientes ficam por conta do Departamento de Campi – 

DEC que são realizadas diariamente.  

 

3.2 - SALAS DE PROFESSORES 

Além do espaço oferecido no ambiente da Coordenação, a Univale disponibiliza 

salas apropriadas para professores e para os membros do NDE. As salas são 

climatizadas, equipadas com computadores conectados à internet banda larga (link 

dedicado à Univale), telefone, mobiliário, quadros de aviso e sanitários, atendendo 

aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade necessárias à atividade desenvolvida. Conta ainda, com os serviços de 

secretária, pessoal da limpeza e manutenção dos ambientes pelo Departamento de 

Campi – DEC. 

 

3.3 - SALAS DE AULA 

As salas de aula são climatizadas, mobiliadas com carteiras, mesa para os 

professores, quadro branco, tela de projeção e conexão Wi-Fi. 

De acordo com a demanda, há ainda salas localizadas em blocos individuais 

que contam com ventilação artificial e quadros tradicionais. Como recursos 

pedagógicos, as salas de aulas permitem o acesso à internet wireless e uso de 

projetores multimídia, além de atenderem aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias à atividade 

desenvolvida.  
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3.4 - AMBIENTES ACADÊMICOS COMPARTILHADOS 

A Univale conta com auditórios, Templo Ecumênico, salas de reuniões, o 

UNICENTRO, Centro Esportivo Universitário (CEU), cantinas terceirizadas, os 

estúdios de televisão e rádio (TV UNIVALE), serviço de reprografia, agência bancária 

e Banco 24 horas, além dos serviços de vigilância que cobrem todas as dependências, 

a área de circulação e estacionamento. 

Os ambientes são climatizados e oferecem condições de acesso para pessoas 

com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). A 

Univale conta ainda com os serviços de linhas de ônibus coletivos (empresa privada) 

com pontos de ônibus dentro do campus, assegurando o transporte à comunidade 

acadêmica. 

 

3. 5 - RECURSOS DISPONÍVEIS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA 

O Núcleo de Laboratórios de Informática da Univale (NLI) é o setor responsável 

em manter e gerenciar a utilização dos laboratórios de informática. Ligado ao DISGI, 

este núcleo é coordenado por um responsável com apoio de técnicos de informática. 

O setor possui dois laboratórios no Campus I e nove laboratórios no Campus II. Os 

laboratórios atendem à comunidade acadêmica na disponibilização de uma estrutura 

adequada para ministrar aulas onde o computador é o principal recurso didático; 

realizar pesquisas acadêmicas e desenvolver trabalhos. O horário de atendimento é 

de 07h às 22h20min, sem intervalo, aos sábados de 07h às 11h. Os serviços 

prestados pelo setor à comunidade acadêmica são: 

• Reserva de laboratórios por semestre ou para aulas; 

• Cadastro dos usuários nos servidores para controle de acesso, garantindo uma 

maior segurança na rede; 

• Disponibilização de uma pasta pessoal aos usuários, que pode ser acessada 

via FTP; 

• Conexão com internet em todos os computadores dos laboratórios; 

• Rede wireless que abrange os campi. 

Os laboratórios são ambientes climatizados que acomodam dois estudantes 

por computador, com mobiliário adequado e são divididos da seguinte forma:  
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Tabela 3 – Laboratório do Campus I – Campus Armando Vieira 

Laboratório Computadores 
Número de 

Estudantes 

Lab X 31 60 

Lab XI 31 60 

 

 

Tabela 4 – Laboratório do Campus II – Campus Antônio Rodrigues Coelho 

Laboratório Computadores 
Número de 

Estudantes 

Lab I 21 40 

Lab II 21 40 

Lab III 21 40 

Lab V 21 40 

Lab VI 26 50 

Lab VII 26 50 

Lab. VIII 21 40 

LRC 22 44 

Geoprocessamento 20 38 

 

A política de atualização é definida no PDI (2014/2018) de acordo com o 

orçamento aprovado. O link de internet da instituição é de 100 Mbits e gerenciado pelo 

DISGI. 

 

 

3.6 - 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. Neste 

contexto, o Curso de Medicina desenvolve práticas em unidades de saúdes, ambulatórios 

médicos, hospitais e também nos laboratórios da Instituição, abaixo relacionados: 
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3.6.1 Laboratório de Microbiologia 

O Laboratório de Microbiologia tem por finalidade oferecer a infraestrutura 

necessária para o estudode diversos microrganismos, mostrando aos estudantes a 

diversidade, complexidade e   destes seres vivos, bem como os cuidados com os 

organismos patogênicos. 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, pH metria, 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 a infraestrutura necessária para a 

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

uma área física total de 278,89 m2. 

 

3.6.2 Laboratório de Parasitologia 

 

As doenças parasitárias permanecem como responsáveis por um alto índice de 

morbidade, apesar do avanço tecnológico e das melhorias nas condições sanitárias. Sendo 

assim, o 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 acoplados 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. 

 

3.6.3 Laboratório de Bioquímica 

O Laboratório de Bioquímica possui uma área de 219,78m2, é equipado com 

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

outros usuários. Para a realização de suas atividades, o laboratório dispõe de: estufa, 
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centrífuga para tubos, banho-maria, pipeta automática, capela, espectrofotômetro, 

refrigerador, microscópio binocular, pHmetria dentre outros. Possui 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 à aprendizagem prática dos alunos, possibilitando o exercício 

e a aplicação dos conhecimentos teóricos de maneira eficiente. O laboratório atende aos 

cursos de Medicina, Farmácia, Biomedicina, Nutrição e Fisioterapia. 

 

3.6.4 Laboratório de Citologia e Histologia 

O Laboratório de Citologia e Histologia realiza estudos e leituras de lâminas 

histológicas, através de microscópios binoculares e trioculares acoplados à Smart TV, de 

todos os tecidos e sistemas do corpo humano. Este laboratório contém um laminário 

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

condições e colorações. Atualmente o Laboratório possui 108 coleções histológicas. O 

laboratório também recebe alunos e professores de Patologia Geral e Patologia Sistêmica, 

para a realização do estudo de lâminas histopatológicas dos mais variados tipos de 

patologia. Esse laboratório visa dar suporte aos cursos de Medicina, Farmácia, 

Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Fisioterapia. Apresenta uma área física 

total de 219,04 m2. 

 

3.6.5  Laboratório de Embriologia 

A Embriologia e a Biologia do Desenvolvimento buscam elucidar os diversos 

aspectos biológicos envolvidos na formação do indivíduo desde o momento da fecundação 

até o dobramento do embrião. Na construção do conhecimento destas ciências, tornou-se 

necessário a estruturação do Laboratório de Embriologia que possui diversas peças de 

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

 

3.6.6 Laboratório de Anatomia Humana 

O Laboratório de Anatomia serve de espaço para o aluno adquirir competências e 

habilidades no reconhecimento dos aspectos macroscópicos 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 comrecursos e 

equipamentos tecnológicos para apoio didático, tais como, modelos esquemáticos 
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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. 

 

3.6.7 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 

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 infraestrutura, 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 de430,8m2. 

 

3.6.8 Laboratórios para Aulas e Pesquisas 

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 com mediadores celulares 

voltados ao câncer.  Os projetos de pesquisas con tam 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. 
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Sala de Microscopia (multidisciplinar) 80,0 m2 

Microscópios binoculares 25 

Microscópio com câmera de alta resolução 01 

Televisor LCD 40 polegadas HDTV 01 

Suporte para o Televisor 01 

Mesa para o Professor 01 

Cubas Inox para preparo de Lâminas 05 

Aparelho de Ar Condicionado 02 

Quadro para uso de pincel 01 

Cadeiras 27 

Balcões com tampo de granito 05 

Computador 01 

Projetor Data Show (com suporte de teto) 01 

Tela retrátil para data Show 01 

OBS.Piso em cerâmica de alta resistência. Paredes revestidas 2/3 com azulejos e 
o restante com pintura comum. Janelas com cortinas ou película escura. 

 

 

ANATOMIA HUMANA - Sala de Aula Prática para 25 alunos 80 m2 

Macas em aço inox com rodas 08 

Baldes para as macas em aço inox 08 

Cadeiras 27 

Negatoscópios 03 

Maca em aço inox para transporte de peças 01 

Exaustores de teto 02 

Ventiladores de parede 04 

OBS.: Piso em cerâmica de alta resistência. Paredes revestidas 2/3 em azulejos e o 

restante em pintura comum lavável. 01bancada em granito com 80 cm de 
profundidade e com duas pias com cuba em aço inox. Duas janelas de ventilação 

permanente, protegidas por grade antifurto e com tela contra insetos. Proteção 
externa contra chuva. 

 

 

ANATOMIA HUMANA - Sala de Aulas Práticas em Modelos para 25 

alunos 

45 

m2 

O5 Bancadas com revestimento impermeável e com 60cm de profundidade 

Televisor LCD 40 polegadas HDTV 01 

Cadeiras 27 

Modelos em Gesso 15 

Modelos em Resina 15 

Aparelho de Ar Condicionado 02 

Computador 01 
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LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA HUMANA E FARMACOLOGIA 

 Sala para aulas práticas de Fisiologia Humana e Farmacologia 45,0 m2 

Bancada de granito fixada a parede com (0,7 m X 4,0 m) 01 

Mesa em granito (0,80 m X 6,0m)  com pia (cuba em aço inox) 01 

Mesa em granito (0,80 m X 6,0m)   01 

Cadeiras  27 

Retroprojetor 01 

Biopac Sistems 04 canais com CPU, Monitor e teclado 01 

Quadro de aula para uso de pincel 01 

Tela retrátil para uso do retroprojetor 01 

Projetor Data Show 01 

Aparelho de Ar Condicionado 02 

OBS.: Paredes revestidas 2/3 com azulejos. Restante da parede em pintura 
comum. Piso em cerâmica de alta resistência.  Janelas com cortinas ou revestidas 
com película escura. Rede elétrica com sistema de aterramento eficiente. 

 

 

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA HUMANA E FARMACOLOGIA 

Sala de preparo e materiais para aula prática de Fisiologia e 
Farmacologia para 25 alunos 

16,0 m2 

Bancada em granito (0,8 m X 6,0 m) fixada à parede com pia 
 (cuba em aço inox). 

01 

Microscópio binocular 01 

Microscópio com câmera de alta resolutividade 01 

Computador 01 

Sistema de registro de dados 01 

Instrumental  25 

Aparelho de ar Condicionado 01 

ANATOMIA HUMANA - Sala de Guarda das Peças Anatômicas 
30 

m2 

Cubas em aço inox com tampa (1,0 m x 2,0 m x 1,20 m) 03 

Macas com rodas em aço inox 02 

Estante em aço inox com 04 prateleiras 01 

Bancada em madeira impermeabilizada para as cubas de plástico com 

capacidade de 50 litros (0,8 m X 4,0 m) 
01 

Cuba (pia em inox) para lavagem de peças 01 

Exaustor de teto (pode ser eólico) 02 

ANATOMIA HUMANA - Sala de recepção de peças anatômicas 10 m2 

Bancada de granito (0,8 m X 2,0 m) com cuba em aço inox para 

lavagem das peças. 
01 

Mesa em aço inox (1,0m X 2,0 m) 01 

Obs. Paredes revestidas 2/3 com azulejos. Piso cerâmica de alta resistência. 02  

Exaustores de teto. Janela de ventilação permanente com grade e tela de  
proteção contra insetos. 
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OBS.: Piso em cerâmica de alta resistência. Paredes revestidas 2/3 com azulejos o 

restante com pintura lavável. 
 

 

 

 

 

 

Sala de aulas práticas Parasitologia 45m2 

Mesas para alunos em granito (1,00 m X 6,00 m) com pontos de 

energia elétrica e gás. 
03 

Microscópio com câmera de alta resolução 01 

Microscópio binocular  10 

Microscópio estereoscópico  04 

Centrífuga  01 

Banho Maria  01 

Laminário 01 

Sala de Aulas Práticas de Bioquímica 45 

Mesas em granito para 04 alunos (2,0 m X 1,0 m) com pontos de 

energia elétrica e gás  
07 

Mesa central em granito para apoio e preparo de material (2,60 m X 
1,50), com pontos de energia elétrica e gás. 

02 

Cadeiras 28 

Capela de fluxo laminar 01 

Exaustor de parede 02 

Pias em inox ou em louça para cada mesa de aluno 07 

Duchas para lavagem dos olhos 02 

Centrífuga 01 

Quadro de aula para uso de pincel 01 

Instrumental 80 

Duas salas para preparo de material para Microbiologia e 
Parasitologia 

19,00 m2 

Bancadas em granito fixadas na parede com 90 cm de profundidade e 

03 metros de comprimento 
02 

Estufas esterilização 02 

Estufa de Secagem 01 

Banho Maria 02 

Geladeira doméstica 02 

Capela de luxo Laminar 01 

Estufa para Cultura 01 

Exaustor de parede ou teto 02 

Autoclave Vertical 03 

Bancada e granito com pia em aço inox 01 

Instrumental  80 



224 

     

Vidraria  150 

Exaustor de parede ou teto 02 

 Retroprojetor  01 

Computador 01 

OBS.: Piso em cerâmica de alta resistência. Paredes revestidas 2/3 com azulejos o  
restante com pintura lavável. 

 

 

 

 LABORATÓRIO DE ANATOMOPATOLOGIA E HISTOPATOLOGIA 

A construção de um laboratório de anatomopatologia e histopatologia se faz 

necessária, inicialmente para atender as atividades relacionadas com o ensino, mas 

posteriormente a estrutura deve ser ampliada para absorver as demandas 

assistenciais que existem na região de Governador Valadares. 

Essa proposta de construção em duas etapas está relacionada à busca por 

outras fontes de financiamento que não apenas as mensalidades dos alunos. Nesse 

sentido, o laboratório de Patologia se apresenta como um excelente instrumento de 

inserção da Univale no mercado da prestação de serviços em saúde, principalmente 

porque os procedimentos ali realizados são remunerados tanto pelo SUS quanto pelo 

Sistema Privado de Saúde.  

O laboratório de patologia deverá ser construído separadamente e, na primeira 

etapa, deverá ocupar uma área de 214 m2. Desse primeiro bloco farão parte as 

seguintes estruturas: 

 

 ESTRUTURA m2 

01 Sala de Recepção 12,0 

02 Sala de Aula Prática (macroscopia) 42,0 

03 Sala de Microscopia 18,0 

04 Sala de Técnicas Histológicas e Citológicas 18,0 

05 Sala de Laudos 16,5 

06 Sala Administrativa 12,0 

07 Arquivo para peças, lâminas e blocos 22,0 

08 DML 10,0 

09 Corredor Interno 28,0 

10 Almoxarifado 13,5 

11 Vestiário Feminino c/ Sanitário 11,0 

12 Vestiário Masculino c/ Sanitário 11,0 

 TOTAL 214,0 
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3.7 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA 

FAMÍLIA (NASF) 

Dentre as estruturas necessárias ao atendimento das necessidades do Curso 

de Medicina encontram-se as UBSs e o NASF. Essas estruturas são responsáveis 

pelo atendimento primário da população residente em determinados territórios de 

referenciação, atuando nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 

Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria. Quanto ao NASF, uma estrutura implantada no 

município em 2008 e composta por seis profissionais de diferentes áreas da saúde – 

Assistência Social, Psicologia, Educação Física, Farmácia, Nutrição e Fisioterapia – 

pode-se afirmar que seu propósito de atender a população de forma integral muito 

poderá contribuir com a proposta da interdisciplinaridade, oferecendo vivências 

relacionadas com os aspectos multiprofissionais das práticas em saúde. 

 

3.7.1 - Unidades Básicas de Saúde27 

Em Governador Valadaresexistem 11 UBSs; 02 distritos sanitários; 02 

Centros de Atendimento ao Idoso e 01 Centro de Saúde. As UBSs atendem, em 

média, 16.000 consultas mensais. Cada unidade possui uma estrutura física comum: 

• consultórios médicos;  

• 1 recepção;  

• 1 farmácia;  

• 1 sala de vacina;  

• 1 sala de curativo;  

• 1 copa-cozinha e  

• 1 banheiro social.  

 

Cada unidade conta com os seguintes profissionais: 

• clínicos gerais,  

• ginecologistas,  

• pediatras,  

• 1 enfermeiro(a),  

 
27Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Governador valadares 
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• 1 técnico em enfermagem,  

• 1 auxiliar em enfermagem  

• agentes administrativos. 

 

O fluxo de atendimento é de demanda espontânea e o paciente é atendido pelo 

médico solicitado (clínico, ginecologista e pediatra). Caso haja necessidade de 

consulta especializada, o paciente é encaminhado para o serviço secundário 

(Policlínica).  

 

 

3.7.2 – Estratégia Saúde da Família - ESF 

A cidade de Governador Valadares conta, atualmente, com 35 equipes 

inseridas na Estratégia de Saúde da Família e cinco equipes do programa de agentes 

comunitários da  saúde.  

O PSF é composto por uma equipe multidisciplinar: 

• 1 médico; 

• 1 enfermeiro; 

• 1 odontólogo; 

• 1 auxiliar de consultório de odontólogo; 

• 1 auxiliar de enfermagem; 

• 1 agente comunitário de saúde; 

• 1 auxiliar de serviços gerais. 

 

Em geral, o ambiente físicode todos os PSFs é composto por: 

• 1 recepção - sala de espera; 

• Farmácia; 

• Sala de curativo; 

• Sala de vacina; 

• Sala de observação; 

• Sala de pré consulta; 

• 1 ou 2 consultórios médicos; 

• 1 sala de enfermagem 

• 1 consultório dentário; 
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• 1 sala de reunião; 

• 1 copa; 

• Banheiro para funcionários e usuários; 

• Sala de esterilização e expurgo. 

 

Os agentes comunitários realizam visitas domiciliares, ocasião em que 

orientam a comunidade em doenças crônicas, noções de higiene, como tomar os 

medicamentos corretamente, visitam gestantes, crianças e idosos. Realizam palestras 

para que os pacientes não deixem de tomar os medicamentos. 

Na unidade ESFo médico, o enfermeiro e o odontólogo realizam atendimentos  

odontológicos, de cuidados em saúde, coletas de materiais para exames tais como: 

uricultura e exames rotineiros de pré-natal e participam das orientações de 

planejamento familiar, curativos, aplicação de vacinas, mensurações de pressão 

arterial, medidas glicêmicase entrega gratuita de medicações. 

 

3.8 -  AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS: POLICLÍNICA CENTRAL 

DE GOVERNADOR VALADARES 

A Univale está finalizando a construção do Centro Clínico que oferecerá 

atendimentos referenciados na área da média complexidade ambulatorial no âmbito 

das seguintes especialidades: cardiologia, endocrinologia, hematologia, reumatologia, 

gastrenterologia, pneumologia, nefrologia, dermatologia, psiquiatria, cirurgia geral, 

oftalmologia, alergologia, cirurgia plástica, urologia, otorrinolaringologia e diagnóstico 

por imagens. O ambulatório é mais uma das estruturas voltadas para o atendimento 

da população e para o treinamento dos alunos e nele ocorrerá o atendimento nas 

especialidades acima descritas e com as seguintes atribuições: 

• Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime 

ambulatorial; 

• Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde; 

• Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia: patologia clínica, 

imagenologia e métodos gráficos; 

• Prestação de serviços de apoio técnico: assistência farmacêutica, esterilização 

de material médico de enfermagem, laboratorial e cirúrgico; 
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• Prestação de serviços de apoio de gestão e execução administrativa: serviços 

administrativos, planejamento clinico e técnico e realizar serviços burocráticos em 

saúde; 

• Prestação de serviços de apoio logístico :limpeza e segurança. 

Enquanto o Centro Clínico não fica pronto, as atividades ambulatoriais são 

realizadas em um espaço do Hospital Samaritano e na Policlínica da Prefeitura 

Municipal de Governador Valadares que permanecerá sendo utilizada mesmo após a 

inauguração do Centro Clínico. A policlínica possui a seguinte estrutura: 

• Pavimento Térreo: Sala de espera, recepção e registro de pacientes, instalações 

sanitárias, arquivo SAME, secretaria, serviço social, copa, farmácia, patologia 

clínica, 25 consultórios médicos, sala de espera dos consultórios, sala para 

vacinação, sala para inalação, almoxarifado, refeitório e rouparia. 

• Pavimento superior: O departamento de imagenologia com Raio X simples, sala 

de comando e câmara escura em anexo, tomografia com sala de comando em 

anexo, ressonância magnética com sala de comando e componentes técnicos em 

anexo, eletroencefalograma, mamografia, laboratório de ultrassonografia; 

laboratório de bromatologia e microbiologia; banco de leite; patologia clínica; 

centro de especialidades odontológicas e central de material esterilizado. 

 

3.9 –INSTITUIÇÕES HOSPITALARES 

 

O Hospital Samaritano apresenta condições adequadas para o 

desenvolvimento pedagógico do Curso, cabendo a Univale oferecer apoio para que a 

assistência prestada à população alcance elevados níveis de qualidade, pois um bom 

ensino médico depende de uma boa assistência. Segundo os termos do convênio 

firmado, o hospital deverá incorporar o ensino e o treinamento de alunos à sua rotina 

de uma forma complementar e não conflitante. 

O Hospital abrirá espaços em suas rotinas para acolher a participação dos 

estudantes nas atividades ambulatoriais e clínicas. Para tanto, médicos do seu Corpo 

Clínico participarão das atividades do curso como docentes ou  preceptores 

responsáveis pela supervisão de grupos de alunos.  

Como atividades desenvolvidas no hospital não abrangem todas as 

especialidades médicas, convênios específicos serão firmados com o Hospital São 

Lucas de Governador Valadares. Esta instituição deverá complementar as 
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especialidades e serviços que inexistem no Hospital Samaritano, ou que possuem 

dimensões insuficientes para atender a demanda do ensino. No Hospital Regional, 

que pertence ao Serviço Público Municipal de Saúde, serão desenvolvidas as 

atividades de ensino relacionadas com os atendimentos de urgência e emergência.  

Como os preceptores e docentes médicos do Curso fazem parte do corpo 

clínico das instituições acima citadas, a supervisão das atividades dos alunos poderá 

ser feita de uma forma contínua e eficaz.  

 

 

3.10 - BIBLIOTECA 

 

3.10.1 Espaço Físico da Biblioteca 

O espaço físico da Biblioteca está distribuído em várias seções diferenciadas: 

empréstimos, guarda volumes, hemeroteca (revistas e jornais), acervo geral, obras de 

referência, coleções especiais, periódicos, multimídias, banco de trabalhos 

acadêmicos: teses, dissertações e mostra de TCCs, salas de estudo em grupo, 

cabines de estudo individual, ala de computadores com acesso à internet, ala de 

consultas e pesquisas. 

A área total construída no campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² destinada 

ao acervo e 89,92m² destinada aos usuários, com capacidade para 32 lugares. 

No campus II, a biblioteca possui área total construída de 1446,06 m², sendo 

331,36m² destinada ao acervo e 403,67 m² destinada aos usuários, com capacidade 

para 237 lugares. 

O ambiente para atender aos fluxos de trabalho é adaptado com salas de 

estudo e espaços integrados para atendimento ao público, além de locais amplos 

destinados ao acervo bibliográfico e áreas administrativas, objetivando dinamizar os 

serviços oferecidos e melhorar a visibilidade, acessibilidade, circulação, atendimento, 

pesquisas, etc.  

As instalações das Bibliotecas são adaptadas para portadores de necessidades 

especiais, incluindo corredores entre estantes, espaço para vagas demarcadas em 

estacionamento, rampa externa de acesso, sanitários e entrada/saída individualizada.   

A Biblioteca possui um link localizado no Portal Univale, que oferece as 

seguintes informações e serviços: novas aquisições, horário de funcionamento, 

normas de utilização, manual para elaboração de trabalhos acadêmicos, orientação 
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para entrega de trabalho, pesquisa integrada, várias fontes de informação 

disponibilizadas pela Biblioteca – Portal CAPES, bases de dados, periódicos 

eletrônicos, e-books, entre outros,  numa única caixa de busca; acesso ao catálogo, 

consulta local e remota ao acervo, renovação de empréstimo, reserva de acervo 

emprestado – in loco e online, acesso a bases de dados e periódicos on-line; 

atendimento on-line, via formulário para solicitação de serviços, visitas orientadas, 

exposição de novas aquisições, programa de comutação bibliográfica – COMUT e 

IBIREME; orientação bibliográfica, cooperação entre bibliotecas; serviço de alerta a 

comunidade acadêmica; periódicos e livros eletrônicos mesmo estando fora do 

campus; com computadores com acesso à Internet e ao sistema integrado; acesso à 

rede wireless da Universidade, nos ambientes de estudo da Biblioteca; terminais para 

acesso à Internet.  

Desde a implantação do Sistema PERGAMUN, em 2006, a biblioteca da 

Univale tem acesso através de dispositivos móveis, de acesso livre a internet, que 

permite também renovação de empréstimo, verificação de reservas e consulta ao 

catálogo.  

 

3.11 MINHA BIBLIOTECA (MB) 

No Brasil, existem mais de duas mil e quatrocentas (2.400) Instituições de 

Ensino Superior e, dentre essas Instituições, mais de oitocentas (800) são clientes do 

consórcio denominado Minha Biblioteca (MB) que está em atividade desde o mês de 

junho de 2011. Este consórcio foi desenvolvido com o objetivo de se consolidar como 

o melhor provedor de conteúdo universitário do Brasil e como a melhor solução digital 

por meio de e-books para as IES. Em seus nove anos de atuação, o consórcio buscou 

atender às necessidades relacionadas com a proposta da educação continuada de 

estudantes, professores, pesquisadores e profissionais. O acervo digital de e-books é 

de característica multidisciplinar e oferece títulos técnicos e científicos que constituem 

um total de 11.180 e-books já disponíveis e distribuídos em sete catálogos – Artes e 

Letras; Área de Exatas; Área Jurídica, Medicina; Área Pedagógica, Área da Saúde; 

Área das Ciências Sociais Aplicadas. Mais de doze grandes editoras acadêmicas do 

Brasil e quinze selos editoriais participam da formação do acervo de acesso rápido, 

fácil e simultâneo a milhares de títulos, bastando que o usuário tenha acesso à 
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internet. O consorcio Minha Biblioteca é liderado pelo Grupos Gen e A, e pelas 

Editoras Saraiva e Manole.  

 

 

GRUPO A  GRUPO GEN  
EDITORA 

SARAIVA  

EDITORA 

MANOLE  

1973 2007 1914 1969 

EDITORAS 

PARTICIPANTES 

Artes Médicas 

Artmed 

Bookman 

McGraw Hill 

Penso 

EDITORAS 

PARTICIPANTES 

Atlas 

Forense 

Forense 

Universitária 

Guanabara 

Koogan 

LTC 

Método 

Roca 

Santos 

ÁREAS 

Direito 

Administração 

Ciências 

Contábeis 

Ciências Sociais 

Filosofia 

Relações 

Internacionais 

ÁREAS 

Ciências da 

Saúde 

Direito 

Exatas, Sociais e 

Aplicadas  

Interesse Geral 

 

Segundo a bibliotecária Verônica Rodrigues, que atua na Minha Biblioteca 

desde 2018, a estatística da plataforma em 2019 pode ser descrita da seguinte forma: 

ESTATÍSTICA GERAL DA MINHA BIBLIOTECA 

CLIENTES Mais de 800 IES pelo Brasil 

CURSOS CONTEMPLADOS Mais de 200 cursos de graduação 

USUÁRIOS 3 milhões 

PÁGINAS LIDAS 126 milhões 
     Fonte: YouTube de 23 de abril de 2020. 

 

3.11.1 O Contrato da Minha Biblioteca com a Univale 

A Univale adquiriu a Minha Biblioteca para atender às especificidades dos 

conteúdos das Unidades Curriculares (UCs) de todos os Cursos do Núcleo da Saúde 

e também do Curso de Direito. 

ASSINATURA DO CONTRATO 28/02/2020 

DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL PELO DISGI NO 

PORTAL DO ALUNO  
13/03/2020 

 

Dos sete catálogos disponíveis, a Univale adquiriu três: 
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CATÁLOGO 
Nº DE 

TÍTULOS 
CUSTO POR 

USUÁRIO      
Nº DE 

LICENÇAS 

ÁREA JURÍDICA 2.988 R$4,90 750 

ÁREA DA SAÚDE 2.480 R$4,90 1.400 

CURSO DE MEDICINA 502 R$8,50 550 

            Fonte: Contrato de licença temporária de Base de Dados (28/02/2020). 

 
 

Tipo de Contrato 
Licença temporária de Base de Dados: A Univale tem 
licença limitada, não exclusiva e temporária 

Prazo de Vigência 01/03/2020 a 28/02/2021 

Valor Da Licença R$ 182.520 + R$ 3.900,00 da taxa do setup 

Quantidade De Licenças 
2.835 licenças, sendo 135 gratuitas para os docentes 

(5%). 

Acesso a Biblioteca via 
Portais Institucionais 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

Sistema de Gerenciamento 

de Usuários 
https://dliadmin.zbra.com.br/Default.aspx 

Painel De Indicadores E 
Relatórios De Uso 

https://analyze.vitalsource.com/auth/vst/login 

Catálogos Contratados 

1.Jurídica – 2.988 e-books  

2. Medicina – 502 e-books 
3. Saúde – 2.480 e-books 

Quantidade de Títulos dos 

Catálogos Contratados 
5.970 (de um total de 11.180 dos 7 catálogos) 

 
Cursos da Univale 

Selecionados para 
Utilizarem a Plataforma 

1. Biomedicina  
2. Direito  
3. Ed. Física  

4. Enfermagem  
5. Estética e Cosmética  

6. Farmácia  
7. Fisioterapia  
8. Fonoaudiologia  

9. Medicina  
10. Medicina Veterinária  

11. Nutrição  
12. Odontologia  
13. Psicologia 

Pós Graduação Lato Sensu 
Pós Graduação Stricto Sensu – Mestrado GIT. 

Portais de Acesso 

Site Institucional da MB.  

Portal PTA (em bibliotecas) 
Portal do Professor (clicando em URLs) 
Portal dos Alunos (clicando em URLs) 

Forma de Acesso 
Learning Management System (LMS) 
Integração com o Portal do Professor, Colaborador 
(PTA) e do Aluno. 

Fonte: Contrato de licença temporária de Base de Dados (28/02/2020).  
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3.11.2 Manuais e Tutoriais 

Dentro da plataforma em “Aplicativo/Tutorial” está o manual oficial mais 

atualizado da plataforma e no site da Biblioteca da Univale (“Manuais e Tutoriais”), é 

disponibilizado o mesmo manual, além de Tutoriais para elaboração individualizada 

sobre a melhor orientação do usuário. 

 

3.11.3 Ferramentas de Usabilidade 

A plataforma da Minha Biblioteca conta com cerca de quinze ferramentas que 

facilitam a sua usabilidade. Entende-se por usabilidade o tributo que avalia quão fácil 

e agradável é a interface para o uso, sendo duas delas acessíveis. Cabe por sua vez 

à acessibilidade a propriedade de ser utilizável por pessoas com deficiência.  

Busca rápida por e-books 

disponíveis 

O mecanismo de busca ainda é limitado, sendo 
disponíveis apenas por autor, título e ISBN. Os e-books 
mais acessados ficam disponíveis em “Meus Livros” no 
formato de “Carrosséis”. No site da biblioteca em “Acervo 
Virtual (E-books)” é disponibilizado uma planilha no 
formato de Excel nomeada de “Catálogo de E-books – 
atuais, novos e obras retiradas” para sua ampla 
divulgação. 

Sumário 
Os capítulos e, caso existam, os subcapítulos são 
estruturados na formatação escolhida pela Editora do e-
book e podem ser explorados de forma rápida e precisa. 

Busca por termos dentro do 

e-book (palavras-chave) 

Utilizado para recuperar termos e/ou trechos onde será 
mostrado todos os lugares nos quais aquele termo 
aparece no e-book. 

Figuras 
Relação de figuras contidas no e-book, sendo disponível 
atualmente apenas para as obras da Elsevier. 

Realçadores  
O realce são marcadores de texto nas cores padrão em 
amarelo e verde, mas existem cores adicionais também. 

Consultar na Wikipedia ou 

na Investopedia 

Selecionar um termo do e-book para ter o seu significado 
pesquisado. 

 
Citação 

Modelo pré-formatado de referência como, por exemplo, 
em Vancouver ou ABNT, no entanto deve ser revisado 
com a folha de rosto. 

 
Blocos de Notas 

Espaço destinado para arquivamento de todos os realces 
criados e/ou notas com as anotações escritas pelos 
usuários. 

Emojis de reações 
Adicionar adesivos emoji ao texto para destacar o 
conteúdo de uma forma diferente. 

Cartões de estudo 

 

Voltado para reter as informações de forma lúdica e 
através de um jogo de baralho de perguntas e respostas. 
Criado pelo próprio usuário, onde o texto selecionado 
será adicionado na parte frontal do cartão e a sua 
definição no seu verso. Realizado as edições, caberá dar 
play para jogar e testar os conhecimentos sobre o 
assunto lido. 
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Criar tarefas 

Permite aos docentes separar o conteúdo que utilizará 
em uma determinada aula para que os alunos 
acompanhem. Existem 4 tipos de tarefas, sendo: 
conteúdo, toc fácil, início ao fim e intervalo de páginas. 
Caberá ao docente escolher o que melhor se aplica e um 
link será gerado para ser compartilhado com os alunos. 

Copiar URL 
Link do e-book e/ou da página específica para ser salvo 
e/ou compartilhado. 

Formatação melhorada 
(acessibilidade) 

Disponibiliza a alteração das configurações da fonte e o 
seu tamanho, margem e altura da linha em se tratando 
de e-books no formato de E-pub, para os formatos de 
PBK/PDF, apenas está disponível a tradicional 
configuração de zoom – diminuir ou aumentar o tamanho 
da fonte. 

Recurso de leitura em voz 

alta (acessibilidade) 

Permite a leitura do conteúdo em voz alta. O usuário 
precisa selecionar a voz no idioma do e-book e os ajustes 
da taxa de velocidade, o tom e o volume da voz. 

Impressão de páginas 
Possibilidade de impressão de até 2 páginas por vez de 
forma gratuita. Recomenda-se imprimir como “Salvar em 
PDF” para posterior impressão.  

Labs 

Ferramenta dentro da plataforma onde as novas 
funcionalidades são testadas. Todas as ferramentas 
podem ser testadas pelos usuários e tem a opção de 
avaliar se a ferramenta é útil ou não. 

 

 

 

3.11.4 Gerenciamento dos Usuários 

Existem duas formas de acessar a Plataforma, sendo via Learning 

Management System (LMS) e Portal Único. A Univale optou pelo acesso através da 

integração com o Portal do Professor, Portal do Aluno e pelo Portal do Pessoal 

Técnico e Administrativo, nos quais se configura como acesso via LMS. Através do 

LMS todos os usuários previamente cadastrados em uma plataforma específica 

disponibilizada na URL https://dliadmin.zbra.com.br, têm acesso automaticamente ao 

clicar no ícone da biblioteca pelos portais institucionais – disponível em URL Externa. 

É de responsabilidade da biblioteca e do Departamento de Informática, de Sistemas 

e Gestão de Informação (DISGI) o respectivo cadastro dos usuários, semestralmente 

ou quando assim for necessário. Tal gerenciamento é necessário devido ao limite de 

licenças disponíveis que atualmente é de 2.835, sendo 550 destinadas 

exclusivamente ao curso de Medicina para acessar o catálogo que faz jus ao seu 

nome, além do catálogo secundário da área da Saúde. 
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3.11.5 Gerenciamento do Acervo: Entrada e Saída de Títulos e o seu Uso 

A forma de uso do acervo se dá pelo contrato anual de licença temporária de 

base de dados, dando a Univale a licença limitada, não exclusiva e temporária, tendo 

como vigência atual de 01/03/2020 a 28/02/2021. No caput 3.4 do contrato assinado 

em 28/02/2020 no que diz respeito a retirada e entrada de títulos a MB reserva-se no 

direito de,  

[...] a qualquer tempo durante o prazo deste Contrato, de alterar, inserir ou 

excluir conteúdo a Base de Dados por justo motivo ou caso ocorra a perda, 

total ou parcial, pela MINHA BIBLIOTECA, do direito a alguma Obra junto a 

seus autores/titulares de direitos, mediante comunicação prévia, sem que 

qualquer responsabilidade possa ser imputada à MINHA BIBLIOTECA 

(MINHA BIBLIOTECA, 2020, p.3, grifo nosso). 

A comunicação prévia é realizada através do envio de e-mail da MB 

suporte@minhabiblioteca.com.br para o e-mail da biblioteca biblioteca@univale.br. A 

relação da retirada de títulos consta no corpo do e-mail e/ou em planilha do Excel 

enviado por anexo. No quadro seguinte costa a discriminação da retirada anual e 

esporádica: 

MÊS DE JANEIRO 

(ANUAL) 

A base é atualizada por dois motivos: 

Substituição de edição por uma mais atualizada 

Retirada de títulos 

Em ambas atualizações a comunicação prévia é de 90 dias de 

antecedência, sendo o seu envio próximo ao mês de agosto do 

ano anterior.  

NO DECORRER DO 

ANO 

(ESPORÁDICA) 

Ocorre por questões contratuais entre o autor e a editora com 

a sua comunicação de retirada sendo imediata. Caso o título 

faça parte da bibliografia do curso, é solicitado uma permissão 

de uso até a finalização do semestre. Caberá o autor autorizar 

ou não. Como a experiência com a base ainda é recente com 

apenas 2 meses de uso a biblioteca da UNIVALE já deparou 

com o envio de 4 e-mails esporádicos que somaram a retirada 

de 22 títulos das Editoras Saraiva e Grupo GEN, nas quais 

nenhum fazia até o momento parte das bibliografias dos cursos 

da instituição, não acarretando desta forma nenhum prejuízo 

aos Planos de Ensino vigentes. 
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No site da biblioteca, em “Acervo Virtual (E-books)”, está disponibilizada a 

planilha no formato de Excel nomeada como “Catálogo de E-books – atuais, novos e 

obras retiradas”. Nela encontra-se a relação de obras existentes nos catálogos 

contratados, assim como as obras recém-inseridas e retiradas. No caso das 

remoções, a cada nova exclusão da plataforma os Cursos são comunicados via e-

mail para que acessem a planilha e visualizem as remoções e realizem as devidas 

substituições. 

Quanto ao gerenciamento do acervo, especialmente ao seu uso, ressalta-se que, o 

mesmo, é feito somente pela gestão da biblioteca através de uma plataforma 

específica disponibilizada na URL https://analyze.vitalsource.com/auth/vst/login. A 

plataforma é chamada de “Painel de Indicadores e Relatórios de Acesso”, sendo 

permitido e tendo como terminologias: 

Filtros Por período, ISBN, Título, Editora e Estudante. 

Page Views (páginas 
visualizadas) 

As visualizações de página são contabilizadas cada vez 
que um usuário vê uma página por 3 segundos ou mais, 
independentemente de a página ter sido acessada 
anteriormente. 

Students with Activity (alunos 

com atividade) 

Contabiliza os usuários que entraram na plataforma, e 
acessaram um e-book, podendo ou não ter lido alguma 
página. 

Study Sessions  

(sessões de estudo) 

Cada vez que o usuário acessa a plataforma e começa a 
ler um e-book é contabilizada uma sessão de estudo. Se 
o usuário retoma a leitura após um intervalo de 30 minutos 
ou mais, uma nova sessão será criada e as páginas 
visualizadas apareceram dentro desta sessão. 

Average Session Length 
(tempo médio de sessão) 

Média de duração das sessões dos usuários. 

Gráficos 

Informações dos acessos por dispositivos e semanas, 
possibilitando a exibição de: 
- quantidade de páginas visualizadas por semana; 
- páginas visualizadas por navegador; 
- páginas impressas por navegador; 
- tempo de sessão por navegador; 
- tempo de sessão por semana e linhas apresentando a 
utilização dos marcadores e criação de anotações. 

Relatório Details 

Apresenta as informações por usuário, podendo verificar 
quais e-books o usuário acessou e a quantidade de 
páginas visualizadas de cada e-book. O relatório pode ser 
exportado como planilha do Excel. 

Relatório Engagement by 
Book 

Apresenta as informações por e-book, podendo verificar 
quantas páginas foram visualizadas e quantos usuários 
acessaram o título. 

 

A exportação dos relatórios e a sua respectiva análise é feita mensalmente e 

disponibilizada na primeira semana do mês, no site da biblioteca em “Estatísticas”, 
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local onde poderão ser visualizados os e-books mais acessados pelos alunos, o tempo 

médio gasto na leitura/visualização de cada e-book, dentre outros relatórios para que 

cada curso avalie o uso do seu respectivo e-book indicado na bibliografia básica e 

complementar de cada Unidade Curricular (UC). 

 

3.11.6 Plano de Contingência 

Para garantir um funcionamento contínuo da biblioteca diante de possíveis 

eventualidades, seguem as respectivas ocorrências com suas devidas medidas de 

contingência e evidências: 

OCORRÊNCIA: Queda de energia elétrica 

Situação Falta de energia elétrica. 

Medidas de 

Contingência 
A IES possui gerador de energia que mantém os servidores 
ligados sem incorrer em perda de dados do acervo e usuários. 

Evidências Os geradores estão instalados no campus. 

OCORRÊNCIA: Queda de internet e provedor 

Situação Queda de internet e/ou provedor da IES. 

Medidas de 

Contingência 

A IES possui link de redundância com 200Mbps que suporta os 

sistemas utilizados em caso de queda do provedor principal. 

Evidências Está implantado. Informação pode ser checada junto a TI. 

OCORRÊNCIA: Interrupção do acesso à plataforma virtual 

SITUAÇÃO 
Garantia de suporte técnico caso venha ter interrupções 

devido a problemas tecnológicos. 

MEDIDAS DE 

CONTIGÊNCIA 

Suporte telefônico remoto (11) 4302-5588 das 08h30m às 

19h30m e suporte por e-mail, pelo endereço 

suporte@minhabiblioteca.com.br. 

EVIDÊNCIAS Caput 6.1.4. e 6.1.5 do Contrato. 

OCORRÊNCIA: Suporte técnico 

SITUAÇÃO Abertura de chamados técnicos e retirada de dúvidas. 

MEDIDAS DE 

CONTIGÊNCIA 

Suporte via WhatsApp com o Executivo de Contas Cleber 

Bernardino e suporte por e-mail, pelo endereço 

suporte@minhabiblioteca.com.br. 

EVIDÊNCIAS 
Apresentação dos chamados via e-mails e mensagens de 

WhatsApp. 

OCORRÊNCIA: Retirada e inserção de novas obras 

SITUAÇÃO 
Retirada de obras da MB pela(s) editora(s) detentora dos 

direitos do(s) título(s) e inserção de novas obras na plataforma. 

MEDIDAS DE 

CONTIGÊNCIA 

A MB irá alterar, inserir ou excluir conteúdo da Base de Dados 

por justo motivo ou caso ocorra a perda, total ou parcial do 
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direito a alguma Obra junto a seus autores/titulares de direitos, 

mediante comunicação prévia. 

EVIDÊNCIAS 
Caput 3.4 do contrato, envio dos comunicados via e-mails e a 

sua divulgação no site da biblioteca. 

 
 

3.11.7 - Acervo Físico e Virtual da Biblioteca 

As Bibliotecas da Univale dispõem de um acervo constituído de materiais em 

diversos formatos tais como: livros, dicionários, periódicos, CDs, DVDs, VHSs, etc. 

Esses materiais abrangem os vários campos do conhecimento, com concentração nas 

áreas dos cursos ministrados na Universidade. O acervo atende às funções de ensino, 

pesquisa e extensão, em livros, periódicos com assinaturas correntes, base de dados, 

vídeos e software. 

Além dos materiais bibliográficos acima descritos, com materiais específicos de 

cada curso, a biblioteca tem à disposição livros de referência, acervo abrangente das 

outras áreas de conhecimento, a assinatura da base de dados Blackwell 

Publishing/Wiley Inter Science que permite o acesso on-line a mais de 420 periódicos 

científicos internacionais em texto completo nas áreas de Ciências, Tecnologia e   

O acesso às estantes é livre, podendo o próprio usuário selecionar o material 

desejado.  

A Biblioteca da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), hospedada no site 

https://www.univale.br/biblioteca, foi fundada em 1968 e atualmente conta com um 

acervo físico (impresso) que, desde 2005, é gerenciado pelo software Pergamum – 

Sistema Integrado de Bibliotecas – por meio do Catálogo localizado em 

www.pergamum.univale.br/pergamum. A utilização do acervo virtual teve início em 

22/04/2015 com a Pearson, posteriormente - em 2018 – migrou para a Biblioteca 

Sagah destinada exclusivamente os cursos à distância do Núcleo de Educação a 

Distância (NEaD). Mais recentemente, em 13/03/2020, foi criada a Minha Biblioteca. 

 

BIBLIOTECAS VIRTUAIS  
BIBLIOTECA 

PEARSON 
MINHA BIBLIOTECA 

FPF 2005 2011 

Aquisição pela UNIVALE 22/04/2015 13/03/2020 

Área do acervo (catálogos) Multidisciplinar Saúde, Medicina e Jurídica 

Quantidade de Títulos 8.906 5.970 

2020 16.797 2020 41.628 
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Acesso por publicação 

(pageviews – quantidade de 
páginas visualizadas após 3 

segundos) 

2019  10.022 

2018   1.232 

2017   1.315 

2016   1.228 

2015   1.328 

Fonte: Relatório das bibliotecas virtuais de 22/04/2015 a 06/05/2020. 
 

 

3.11.8 Atividades Cooperativas 

A biblioteca participa da Rede Compartilhada do Sistema Pergamum e da Rede 

de Bibliotecas da Área de Psicologia – REBAP. Como membro do Sistema 

Pergamum, mantém interface com 208 Instituições e mais 2.000 Bibliotecas de 

bibliotecas em rede nacional. Essa rede tem por finalidade a cooperação dos serviços 

técnicos e o compartilhamento de recursos de informação. Disponibiliza o catálogo do 

acervo das instituições participantes, o que permite aos bibliotecários a pesquisa e a 

recuperação de registros on-line de forma rápida e eficiente, facilitando o 

processamento técnico dos materiais adquiridos.  A Rede Pergamum oferece ainda a 

Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos – ICAP, que tem como objetivo o 

serviço de indexação compartilhada de artigos de periódicos nacionais, editados pelas 

instituições que fazem parte da Rede Pergamum. Atualmente, está com 14.350 artigos 

indexados, sendo que 4.824 são artigos disponíveis on-line.  

A Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia – REBAP, é coordenada pela 

biblioteca do Instituto de Psicologia da USP, com o apoio do Conselho Federal de 

Psicologia, para a produção e divulgação de uma base de dados nacional 

especializada e a prestação de serviços cooperativos de informação essenciais ao 

ensino, pesquisa e práticas psicológicas.  

 

3.11.9 - Descrição Bibliográfica 

Utiliza-se o Código Anglo-Americano de Regras para Catalogação (AACR2) e, 

para a classificação de assuntos, a Classificação Decimal Universal (CDU). A 

biblioteca participa da Rede BIBLIODATA e do Sistema Pergamum, para o 

intercâmbio de registros bibliográficos e o compartilhamento de produtos e serviços.  
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3.11.10 - Acessibilidade dos Serviços 

• Catálogo eletrônico do acervo para consulta local; 

• Acesso disponível pela internet aos serviços; 

• Participação formalizada em rede bibliográfica de cooperação (CCN, 

BIBLIODATA); 

• Participação em rede bibliográfica - Comutação Bibliográfica (COMUT e 

SCAD); 

• Orientação e apoio aos discentes e professores na normalização de trabalhos 

acadêmicos; 

• Sistema de reserva das bibliografias utilizadas nos cursos; 

• Horário de funcionamento diário e ininterrupto, de segunda à sábado; 

• 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; 

• Capacitação presencial dos usuários e acesso a tutoriais via Portal; 

• Manual de Normalização para Apresentação de Trabalho Científico; 

• Plantão de atendimento às bases de dados; 

• Pesquisa bibliográfica; 

• Reserva e renovação pela internet e via pergamum mobile no celular; 

• Biblioteca Digital Institucional; 

• Biblioteca Virtual Pearson 

• Disseminação Seletiva da Informação – SDI (circulação de sumários das 

novas aquisições periódicas, eventos).  

 

3.11.11 - Acessos 

A Biblioteca adota o regime de livre acesso à Comunidade Acadêmica e interna, 

previstos em regulamento próprio. A base de dados do acervo está disponibilizada na 

rede de computadores da Instituição e via internet. O acesso pode ser realizado nos 

diversos pontos da rede e online. A biblioteca conta com rede Wi-Fi e local e 

disponibiliza diversas fontes de informação e pesquisas a serem feitas em 

computadores com acesso livre. Está filiada a Sistemas e Redes de Informação 

Nacional para compartilhar acervos e serviços: 
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I. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, que 

disponibiliza por meio do Catálogo Coletivo Nacional – CCN o acesso aos 

acervos de periódicos das bibliotecas brasileiras;  

II. Estação BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, implantada em parceria com 

o Ministério da Saúde e o Centro Latino-americano e do Caribe de 

Informação em Ciência da Saúde (BIREME/OPAS); 

III. SCAD - Serviço de Cópia e Acesso aos Documentos;  

IV. Rede Biblio Sus. 

V. CAPES/MEC - O acesso aos periódicos de textos completos assinados 

pela Capes e às bases de dados de resumos. 

VI. COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica 

 

3.11.12 - Acervo do Curso 

O registro das referências básicas e complementares está no plano de ensino 

de cada Módulo, sendo que o acervo da bibliografia básica conta com três títulos por 

Módulo, podendo alguns desses títulos encontrarem-se na biblioteca virtual.  E o 

acervo da bibliografia complementar possui cinco títulos por disciplina, com dois ou 

mais títulos na Minha Biblioteca. 

O curso tem periódicos impressos que ficam nos espaços físicos das 

bibliotecas central e setorial, e outros com acesso digital. 

 

4  ACESSIBILIDADE 

A Instituição tem procurado observar os principais dispositivos legais e 

normativos produzidos em âmbito nacional e internacional que enfatizam a educação 

de qualidade para todos, como o exposto na Constituição Federal de 1988 (artigos 

205, 206, 208) que assegura o direito de todos à educação; a legislação relativa a 

Acessibilidade Arquitetônica  ABNT NBR 9050/04 e  10.098/2000; Decreto n° 

5.296/04; e demais legislações que asseguram o direito à educação inclusiva  o 

acesso, permanência e conclusão do Ensino Superior às pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: Aviso 

Circular nº 277/96que trata do ingresso ao ensino superior;Decreto nº 3.956/01 

(Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
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contra as Pessoas Portadoras de Deficiência);   legislações relativas à Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS (Lei nº 10.436/02 e Decreto nº 5.626/05) e ao Braille 

(Portaria nº 2.678/02); Decreto nº 7.234/10 –dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, que prevê o acesso, participação e aprendizagem 

de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; o Decreto nº 6.949/09 que 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; 

o Decreto nº 7.611/11 que Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC, 2008); as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos – Parecer CNE/CP 8/2012; e a Lei 12.764/2012 que institui a  

Proteção dos   Autista. 

Considerando os dispositivos legais, entende-se que se faz necessário ações 

em consonância com tais dispositivos e nesse sentido, a Univale busca garantir o 

apoio aos estudantes com necessidades educacionais especiais que ingressam na 

Universidade e empreender práticas inclusivas e de acessibilidade.  

O Documento orientador (SECADI/SEsu-2013 e Decreto 5.296/04) considera 

acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse 

contexto, a Univale encontra respaldo em diversas ações de promoção da 

acessibilidade (arquitetônica, comunicacional e atitudinal), e procedimentos   que 

atendem aos estudantes com deficiência:  

I. No ato da inscrição para o processo seletivo faz-se levantamento das 

eventuais necessidades especiais para realização das provas; 

II. No ato da matrícula – aplicação de questionário ao matriculando, no qual se 

incluem questões sobre a existência ou não de deficiências ou mobilidade 

reduzida que venham a exigir, no decorrer do curso, condições especiais de 

acessibilidade; 

III. No decorrer do curso – por meio do Serviço de Apoio ao Estudante- SAE, o 

Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão Pedagógica, o estudante 

recebe orientação e apoio, conforme situação apresentada por ele ou 

identificada pelo corpo docente. 
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Outras ações são implementadas buscando o atendimento normativo: 

- Acessibilidade arquitetônica:  o processo de adaptação das instalações da 

rede física tem sido uma constante no aprimoramento da redução de barreiras com 

as seguintes ações: construção de novos espaços levando-se em consideração as 

normas da ABNT, retirada de pequenos degraus, rebaixamento de calçadas, 

construção de rampa acessível, banheiros adaptados com circulação interna, reserva 

de vagas no estacionamento nas proximidades das unidades de serviço, instalação 

de softwares ledores de tela nas bibliotecas central e setorial. 

- LIBRAS: A “Língua Brasileira de Sinais” – LIBRAS, é ofertada como disciplina 

curricular obrigatória em todos os cursos de Licenciatura. Nos cursos de bacharelados 

a disciplina Libras consta na matriz curricular como optativa. Outro encaminhamento 

que a instituição é manter em seu quadro um técnico administrativo, intérprete de 

LIBRAS.  

- Apoio à educação inclusiva: Objetiva apoiar o estudante com deficiência no seu 

ingresso na Universidade, em seu primeiro período inicial de estudos, visa a 

identificação/ superação de possíveis barreiras. São realizados, encontros com os 

estudantes, com a família a partir da demanda e/ou conforme a necessidade e reunião 

com os professores.  

- Formação Docente: Os docentes contam com o apoio de uma assessoria 

pedagógica por meio do Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão 

Pedagógica para inclusão do estudante com deficiência nas situações do cotidiano 

acadêmico relacionadas ao fazer docente. Busca-se, a promoção regular de debates 

no meio acadêmico, nos eventos do calendário institucional e atividades acadêmicas 

de extensão, pesquisa (Colóquio de Educação Especial, Simpósio de Pesquisa e 

Iniciação de Pesquisa). 

 

5 ARTICULAÇÃO DA GRADUAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

A oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu na Univale foi regulamentada 

em 18 de maio de 2004, pela Portaria UNIVALE 027/2004 e teve sua atualização pela 

Portaria Univale 002/2005, de 07 de janeiro de 2005.  
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Institucionalmente, os cursos de pós-graduação lato sensu atendem ao 

Regulamento Geral dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu na UNIVALE, aprovado 

em 17 de dezembro/2003, pela Resolução do CONSEPE nº 014/2003 e atualizado 

em 10 de outubro de 2008 pela Resolução do CONSEPE nº 033/2008 ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

Legalmente, atendem ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 

2007. 

Para gerenciar a oferta dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, a Univale 

conta com o Setor de Pós-graduação Lato Sensu, vinculado à Assessoria de 

Extensão, criado em 26 de março de 2007, através do Ato Administrativo 05/2007 da 

PROACAD.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste Projeto Pedagógico, construído coletivamente, pretendeu-se delinear o 

conjunto de propósitos, diretrizes, estratégias, metodologias e referenciais que 

orientam a implantação do Curso de Medicina na Universidade Vale do Rio Doce. 

Trata-se de um documento norteador de todas as atividades que permeiam o 

curso tendo como meta a formação de profissionais habilitados a trabalharem como 

Médicos Generalistas, devidamente capacitados para o trabalho em equipes 

multiprofissionais e capazes de lidar com diferentes aspectos da saúde, da prevenção 

das doenças e, principalmente, aptos a se manterem em continuo processo de 

atualização por meio da autoaprendizagem. 

Durante sua implementação ter-se-á subsídios para discussões, avaliação e 

adequações considerando a complexidade da área de formação e as tendências 

contextuais. 

Dessa forma, este PPC estará sujeito a mudanças mediante o 

acompanhamento das ações previstas e desenvolvidas ou diante de alterações 

propostas por instâncias superiores. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 - ANEXO I: REGULAMENTO DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 
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CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E FINALIDADE 

 

Art.1º - Para os fins do que se encontra disposto neste Regulamento, considera-se 

como Extensão Curricular, no Curso de Medicina da Univale, atividades que se 

integram à matriz e que se constituem como processos interdisciplinares, político-

educacionais, culturais, científicos, tecnológicos e que promovem a interação 

transformadora entre o Curso de Medicina e outros setores da sociedade, por meio 

da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o 

ensino modular e a pesquisa. 

Art.2ºSegundo sua caracterização no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, as 

atividades extensionistas curricularizadas se inserem nas seguintes modalidades:  

I – Programas de Extensão;  

II – Projetos de Extensão;  

III - Cursos e oficinas;  

IV - Eventos;  

V - Prestação de serviços. 

Art.3ºConforme Resolução CNE/CES nº 07 de 18 de dezembro de 2018, as atividades 

extensionistas curricularizadas devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do 

total da carga horária prevista na matriz curricular do Curso de Medicina. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E FUNÇÃO 

Art.4ºEstruturam a concepção e a prática das Atividades Extensionistas 

Curricularizadas no Curso de Medicina: 
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I. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da 

troca de conhecimentos, da participação e do contato com questões complexas 

e contemporâneas presentes no contexto social;  

II. A formação cidadã dos estudantes por meio de vivências que possibilitem a 

aplicação dos seus conhecimentos de modo interprofissional e interdisciplinar, 

valorizando a transversalidade de temas e a integração curricular;  

III. A produção de mudanças na própria Univale e nos demais setores da 

sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como 

por outras atividades acadêmicas e sociais;  

IV. A articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo 

pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e 

tecnológico. 

V. A contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação 

como cidadão crítico e responsável;  

VI. O estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais 

setores da sociedade locorregional, respeitando e promovendo a 

interculturalidade;  

VII. A promoção de iniciativas que expressem o compromisso social do Curso de 

Medicina com as áreas de saúde, comunicação, cultura, direitos humanos e 

justiça, educação, meio ambiente, tecnologia e trabalho em consonância com 

as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-

racial, direitos humanos e educação indígena;  

VIII. A promoção de reflexões éticasentre os estudantes quanto à dimensão social 

do ensino e da pesquisa;  

IX. O incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica no en frentamento 

das questões locorregionais, inclusive por meio do desenvolvimento 

econômico, social e cultural;  

X. O apoio a princípios éticos que expressem o compromisso social do Curso de 

Medicina; 
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XI. A atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados, 

coerentes e voltados para um desenvolvimento social sustentável e compatível 

com a realidade locorregional. 

Art.5ºSão consideradas atividades extensionistas curricularizadas as ações 

formativas que envolvam diretamente as comunidades externas ao Curso de 

Medicinada Univale e que estejam vinculadas à formação do estudante. 

Art.6ºO desenvolvimento das atividades extensionistas curricularizadas se dará sob 

orientação docente, por meio de Unidades Curriculares de Extensão (UCEs), 

essencialmente vinculadas ao Eixo Temático Saúde e Sociedade – Integração Ensino/ 

Serviço ou por meio de programas e projetos desenvolvidos no âmbito dos Módulos 

Interdisciplinares componentes do Eixo TemáticoBases Humanísticas da Formação 

Médica e do Eixo Temático Bases Científicas e Clínicas da Formação Médica. 

Parágrafo único – Conforme disposto no Programa Pedagógico do Curso de 

Medicina, do primeiro ao quinto período os Módulos do Eixo Temático Saúde e 

Sociedade – Integração Ensino/ Serviço não se constituem como UCEs e 

desenvolverão práticas extensionistas curricularizadas. 

Art.7ºOs Módulos Saúde e Sociedade VI, VII e VIII, serão desenvolvidos 

integralmente como Unidades Curriculares de Extensão (UCEs). 

Art.8ºOs Programas de Extensãosão constituídos por conjuntos articulados de 

Projetos ou outras ações extensionistas como cursos, eventos ou prestações de 

serviço que são realizados de forma integrada ao ensino modular e à pesquisa, sendo 

executado a médio ou longo prazo, podendo ser reeditados inúmeras vezes, de 

acordo com as necessidades locorregionais. 

Art.9ºOsProjetos de Extensãosãoconstituídos por conjuntos de ações processuais 

contínuas de carátereducativo, social, cultural ou científico, podendo estar vinculados 

ou não a um programa de extensão, sendo executando em curto prazo, permitida sua 

reedição. 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO 



256 

     

Art.10ºNo Curso de Medicina da Univale as atividades extensionistas curricularizadas 

serão submetidas a uma auto-avaliação crítica, contínua e voltada para o 

aperfeiçoamento das suas articulações com o ensino modular, a pesquisa, a formação 

do estudante, com a qualificação do docente, com a sociedade, com a participação 

dos parceiros e com outras dimensões acadêmicas institucionais. 

Art.11A autoavaliação das atividades extensionistas curricularizadas, prevista no 

artigo anterior, incluirá:  

I - Identificação da relevância das atividades extensionistas no processo formativo;  

II - Contribuição das atividades extensionistas para o alcance dos objetivos 

estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina;  

III - Demonstração dos resultados alcançados em relação ao público participante.  

Parágrafo único – Os resultados das autoavaliações serão encaminhados à 

Coordenação do Curso de Medicina que os submeterá a análise do NDE e Colegiado 

de Curso que poderão redirecionar metas e objetivos. 

 

Art.12Compete aos docentes do Módulo iniciar o estudante nos diversos aspectos da 

extensão e efetuar o acompanhamento do seu desempenho, explicitando os 

instrumentos e indicadores que serão utilizados na sua avaliação. 

Parágrafo único – Constituem o escopo dos instrumentos e indicadores a serem 

utilizados na avaliação dos estudantes: 

I. Desempenho procedimental e atitudinal nas atividades exercidas; 

II. Qualidade dos relatórios parciais e finais elaborados pelos estudantes; 

III. Qualidade da apresentação dos trabalhos desenvolvidos em eventos 

científicos internos ou externos à Univale; 

 

 

Art.13Compete aos docentes do Módulo encaminhar à Coordenação do Curso de 

Medicina e ao NDE, no prazo definido no planejamento, relatório final de atividades, 

acompanhado da avaliação dos estudantes quanto ao seu desempenho. 
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CAPÍTULO IV 

DO REGISTRO 

Art.14As atividades curriculares de extensão serão devidamente registradas nos 

planos de ensino de cada Módulo, contendo descrição detalhada dos objetivos, 

metodologia a ser utilizada, critérios de avaliação e temas de estudo/pesquisa que 

serão desenvolvidos durante o semestre. 

 

Art.15As atividades de extensão serão adequadamente registradas, por meio do 

Plano de Ensino, na documentação dos estudantes como forma de reconhecimento 

formativo. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.16Situações não previstas neste Regimento serão encaminhadas ao NDE para 

análise e parecer, sendo posteriormente encaminhas ao Colegiado do Curso de 

Medicina para decisão. 

 

Governador Valadares, 15 e março de 2019. 

 

 

Coordenador do Curso de Medicina 

 

 

 

9.2 –ANEXO II: REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURSO DE MEDICINA 
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Considerando o que determina a Resolução Nº 3 CNE/CES, de 

20 de junho de 2014, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

(DCN) para os cursos de Graduação em Medicina no país, o 

presente regulamento apresenta o processo de validação das 

atividades complementares da matriz curricular do Curso de 

Medicina da Universidade Vale do Rio Doce. 

 

 

SEÇÃO I: DA CARGA HORÁRIA 

Art. 1º. As atividades complementares (AC), obrigatórias para a integralização do 

currículo do Curso de Graduação em Medicina da Universidade Vale do Rio Doce 

(UNIVALE), têm carga horária de 190 (cento e noventa horas). 

§ 1º As atividades complementares se caracterizam pela flexibilidade da carga horária 

a ser cumprida pelo estudante no transcorrer do curso. 

 

 

SEÇÃO II – DOS OBJETIVOS 

Art. 2º São objetivos das atividades complementares: 

● 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; 

● Desenvolver a compreensão, pelo discente, da necessidade da educação 

continuada e permanente; 
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● Flexibilizar e prolongar experiências curriculares por meio de atividades 

diversificadas, pertinentes a uma formação profissional reconhecedora das 

demandas e exigências que caracterizam a contemporaneidade; 

● Contribuir com uma maior integração dos módulos de ensino-aprendizagem 

estruturados no Projeto Pedagógico do Curso, por meio de incentivos aos 

docentes e discentes quanto ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

coerentes com a formação ética, científica e cultural. 

 

 

SEÇÃO III – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

Art. 3º. 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 da Universidade 

Vale do Rio Doce. 

Art. 4º. A Comissão será composta por três docentes do Curso de Medicina, indicados 

pela Coordenação do curso; um, permanente e, os outros dois, com mandato de dois 

anos, podendo ser reconduzidos por mais um período. 

§ 1º A Comissão de Acompanhamento de Atividades Complementares ficará 

responsável por: 

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. 

 

 

 

SEÇÃO IV – DAS NORMAS E MODALIDADES DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

Art. 5º. Serão consideradas apenas as atividades não previstas ou contidas nas 

unidades curriculares do Curso, devendo, necessariamente, estas atividades, 

possuírem relação direta com a área de conhecimento do Curso. 
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§ 1º As Atividades Complementares devem, necessariamente, contemplar em sua 

estruturação atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades cultu rais. 

 

Art. 6º. No âmbito deste Regulamento, são categorizadas como Atividades 

Complementares:  

I – Participação com aprovação em seminários; 

II – Participação em eventos acadêmicos e/ou profissionais; 

III – Participação em discussões temáticas; 

IV – Participação em atividades acadêmicas a distância; 

V – Exercício de monitoria; 

VI – Participação em programas ou cursos de extensão; 

VII – Participação em projetos de pesquisa e de iniciação científica; 

VIII - Publicação de trabalho acadêmico em periódicos da UNIVALE ou de outra 

instituição de ensino, na forma de resenha, ensaio ou artigo científico; 

IX – Vivência profissional; 

X – Realização de estágios curriculares não obrigatórios; 

XI – Frequência comprovada em disciplinas isoladas, desde que relacionadas à 

formação do egresso e ministradas por instituições reconhecidas; 

XII – Cursos de idiomas estrangeiros e ministrados por instituições reconhecidas; 

XIII – Cursos livres, desde que ministrados por instituições reconhecidas; 

XIV – Participação em grupos de estudos regularmente instituídos pela Gestão do 

Curso de Medicina e supervisionados por docentes; 

XV – Participação como representação estudantil na Comissão Própria de Avaliação 

– CPA; 

XVI- Trabalhos voluntários dentro da área de formação médica. 

XVII – atividades desenvolvidas no âmbito de programas de difusão cultural 

(realização de eventos ou produtos artísticos e culturais). 

§ 1º  Para os fins do inciso XVI  deste artigo, são considerados trabalhos voluntários, 

nos termos da Lei nº 9.608/98 que dispõe sobre o serviço voluntário, as atividades 

não remuneradas e prestadas por pessoa física à entidades públicas de qualquer 

natureza, ou a instituições privadas sem fins lucrativos e que tenham objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 

mutualidade, sem qualquer contraprestação pecuniária por parte do tomador dos 

serviços.  
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§ 2º Tipifica-se como seminário o conjunto de estudos que abordam conteúdos 

teóricos e/ou práticos, definidos em programação própria e voltados para 

aprofundamento de determinado tema pelos participantes envolvidos. 

 

§ 3º Por participação em eventos acadêmicos e/ou profissionais entende-se a 

participação do aluno nos seguintes tipos de eventos: congressos, seminários, 

colóquios, simpósios, encontros, palestras, exposições e cursos de curta duração. 

  

§ 4º A participação em eventos poderá se dar na modalidade de ouvinte, organizador 

ou apresentador de trabalho acadêmico, devendo ser estimulado a vivência de todas 

essas modalidades.  

 

§ 5º Por discussões temáticas entende-se os estudos programados por professores, 

grêmios ou associações estudantis, realizadas com a participação efetiva dos alunos 

e que tenham como objetivo o desenvolvimento de habilidades específicas e o 

aprofundamento de temas transversais ou curriculares. 

 

§ 6º São entendidas como atividades acadêmicas a distância, aquelas capazes de 

criar condições de acesso à aprendizagem em situações onde a fonte da informação 

(e/ou controle do curso) encontra-se separada espacialmente do discente, mas é 

capaz de comprovar o aproveitamento efetivo do mesmo. 

 

§ 7º Por iniciação à pesquisa, à docência e à extensão entendem-se as atividades 

desenvolvidas pelo discente ligadas a projetos de iniciação científica, de monitoria e 

de extensão vinculadas ou não a algum tipo de bolsa, e podem ser realizadas de forma 

onerosa ou voluntária. 

 

§ 8º Por vivência profissional entende-se o exercício de atividade profissional 

diretamente relacionada com o campo de atuação do curso, com registro em carteira 

de trabalho ou outro ato legal que o substitua, sendo obrigatória a supervisão e a 

avaliação pela escola e pela empresa. 

 

§ 9º Por estágio curricular não obrigatórioentende-se qualquer atividade que propicie 

ao aluno adquirir experiência profissional específica e que contribua, de forma eficaz, 

para seu preparo para o mundo do trabalho diretamente ligado às habilidades e 

competências do Curso, tendo por objetivo a aplicação dos conhecimentos 



262 

     

acadêmicos em situações da prática, sendo obrigatória a supervisão e a avaliação 

pela escola e ou pela empresa. 

 

Art. 7º - As Atividades Complementares (AC) somente serão validadas, conforme 

orientação interna do curso, mediante documento idôneo de comprovação da 

participação do aluno, respeitando os termos desta Norma e da Resolução CONSEPE 

046/2014. (ANEXO I) 

 

Art. 8º - O curso não se responsabiliza em propiciar atividades que possibilitem o 

cumprimento total da carga horária definida para o componente curricular, no entanto 

divulgará via site, TV UNIVALE, Comunicado UNIVALE, os eventos que possam 

configurar tais atividades oferecidas na instituição ou em outra Instituição de Ensino 

Superior. 

 

Parágrafo único. Caberá aos alunos a iniciativa de participar de eventos inerentes 

aos objetivos das Atividades Complementares (AC).  

 

Art. 9º - Caberá ao aluno acompanhar, a cada semestre, o total consolidado de horas 

de Atividades Complementares (AC) já cumpridas e/ou as ainda necessárias. 

 

Art. 10º - Os alunos ingressantes por transferência terão as horas de Atividades 

Complementares (AC) aproveitadas desde que constem no histórico escolar ou de 

certidão, expedidos pela Instituição de Ensino Superior de origem. 

 

Art. 11 - Compete ao aluno: 

I – Buscar informações sobre as atividades oferecidas no ambiente interno e externo 

à Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

II – Participar efetivamente de forma comprometida e ética das Atividades 

Complementares (AC) propostas para o curso; 

III – Providenciar a documentação relacionada com sua participação na (s) atividade 

(s) e apresentá-la (s) ao professor responsável pelas Atividades Complementares 

(AC) nos seguintes prazos: 

a) Do início do primeiro semestre letivo do ano até penúltima semana letiva de junho; 

b) Do início do segundo semestre letivo do ano até penúltima semana de novembro. 
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IV – Acompanhar a cada semestre, o total consolidado de horas de Atividades 

Complementares (AC) já cumpridas e/ou a cumprir. 

 

Art. 12 - O Curso estabelece através de um quadro (Anexo I) deste Regulamento, a 

carga horária das Atividades Complementares (AC) oferecidas, devidamente 

discriminadas e com as orientações disponíveis no portal. 

Parágrafo único. Não serão consideradas mais de 60 (sessenta) horas em um único 

tipo de Atividades Complementares (AC). 

 

Art. 13 - A carga horária cumprida das Atividades Complementares (AC) será 

registrada, em horas, no Histórico Escolar do aluno. 

 

Art. 14 - Os casos omissos ou especiais são apreciados e resolvidos pelo professor 

responsável ou, se couber, pelo Colegiado do Curso de Medicina. 

 

Art. 15 – Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 

do Curso de Medicina revogando-se disposições em contrário. 

 

 

Governador Valadares, 27 de setembro de 2018. 

 

       

Nilo Sérgio Nominato 

Coordenador do Curso de Medicina  
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ANEXO 1 – TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC)  

 

Descrição Atividades 

 

Documento 

comprobatório 

Carga Horária 

(Não exceder 60 

horas por atividade) 

 

Participação como ouvinte em seminários, 

simpósios, congressos, colóquios e encontros 

internacionais, nacionais, regionais de ensino, 

promovidos pela UNIVALE ou por outras IES. 

 

Certif icado 

 

10 horas 

 

Apresentação de trabalhos (banner, comunicação 

oral, mesa redonda, dentre outros) em seminários, 

simpósios, congressos, colóquios e encontros 

internacionais, nacionais, regionais de ensino, 

promovidos pela UNIVALE ou por outras IES. 

 

 

 

Certif icado 

 

20 horas 

 

Participação como ouvinte em palestras 

promovidos pela UNIVALE ou por outras IES. 

 

Certif icado 

 

2 horas 

 

 

Participação de comissão organizadora de 

seminários, simpósios, congressos, colóquios e 

encontros internacionais, nacionais, regionais de 

ensino, promovidos pela UNIVALE ou por outras 

IES. 

 

 

 

Certif icado 

 

 

Até 20 horas 

 

 

 

Participação em cursos de curta duração (até 60 

horas), minicursos ou of icinas relacionadas à área 

de formação, promovidos pela UNIVALE ou por 

outras instituições de reconhecimento na área. 

 

 

 

 

 

 

 

Certif icado 

 

Até 04h - 02 horas de AC 

 

De 05h a 60h - de acordo 

com a duração do curso 

serão aproveitadas como 

AC 50% do total das 

horas. 
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Cursos à distância - com duração mínima de 24h 

em modalidade EAD 

 

 

Certif icado 

De acordo com a duração 

do curso serão 

aproveitadas como AC 

50% do total das horas. 

Cursos de graduação, especialização, 

aperfeiçoamento e capacitação, na área correlata 

do curso de Medicina, com carga horária acima 

de 60, serão analisados de acordo a carga 

horária. 

 

 

Certif icado 

 

 

Até 30 horas 

Participação em defesas de TCC ou de Mestrado 

na UNIVALE ou em outras IES. 

 

Certif icado 

 

04 horas 

Monitoria: atuação nas disciplinas inscritas no 

programa institucional de monitoria, mediante 

entrega de relatório e avaliação do professor 

responsável. 

 

 

Certif icado 

 

 

60 horas 

Participação em Projetos de Pesquisa na 

UNIVALE, em outras IES reconhecidas pelo MEC 

ou Institutos de Pesquisa como bolsista ou 

voluntário. 

 

 

Certif icado 

 

 

 

                60 horas 

Participação em programas e cursos de Extensão 

da UNIVALE: prestação de serviços à comunidade 

local e ações que visem a melhoria da qualidade 

de vida da população, por meio de jornadas, 

campanhas de vacinação, exposições, feiras, 

stands, mediante comprovação por meio de 

relatório e avaliação do prof issional responsável. 

 

 

 

Certif icado 

 

Até 5 horas por 

participação em cada 

projeto. 

 

Máximo: 60h 

 

Disciplinas de natureza optativa, desde que 

realizadas na UNIVALE e que façam parte da 

relação de disciplinas passíveis de serem 

contempladas como atividades complementares. 

 

 

Certif icado 

 

 

Até 30 horas 

Estágio extracurricular com a f inalidade de 

treinamento de competências e habilidades 

específ icas do processo de formação em campo 

prático recomendado pelo NDE/Medicina, desde 

que completado o prazo contratual, mediante 

entrega de relatório f inal com avaliação do 

prof issional responsável. Obs: a renovação do 

estágio não caracteriza um novo estágio para f ins 

de acumulação de horas de pontuação. 

 

 

 

 

 

Certif icado 

 

 

 

 

 

Até 60 horas 
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Participação em eventos relacionados a: 

Educação Ambiental; Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena;  

Direitos Humanos. 

 

 

Certif icado 

 

 

Até 10 horas 

 

 

 

Artigos completos publicados em revistas 

científ icas ou congressos. 

 

 

 

Certif icado 

1º autor de resumos 

publicados e apresentados 

-  30h 

2º autor de resumos 

publicados e apresentados 

- 15h 

Demais autores de 

resumos publicados e 

apresentados – 10h 

Palestrante, debatedor ou moderador em eventos. Certif icado Até 10 horas 

 

Participação como membro da direção ou 

coordenação em órgãos de Representação  

Estudantil. 

 

 

Certif icado 

 

Máximo: 30 horas por 

mandato.  

 

Certif icado de Prof iciência em Língua Estrangeira. 

 

Certif icado 

Básico – 10 horas 

Intermediário – 20 horas 

Avançado – 30 horas 

 

Participação em Ligas Acadêmicas como membro 

da diretoria executiva. Presença mínima de 75% 

durante o ano. 

 

 

 

Certif icado 

 

30 horas / ano  

20 horas / ano 

Máximo: 40 horas 

Cooperação em campanhas comunitárias (doação 

de sangue, doação de alimentos, roupas e outros) 

que favoreçam a qualidade de vida da população 

e que sejam vinculadas aos programas do 

município e/ou UNIVALE ou de entidades 

governamentais/não governamentais, mediante 

relatório referendado pelo prof issional 

responsável. 

 

 

Certif icado 

 

02 horas para cada 

participação  

Máximo: 20 horas 
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9.3 – ANEXO III: REGULAMENTAÇÃO DAS APS 

 

                           Resolução CONSEPE: 014/2015 

 

 Aprova Norma que Regulamenta as Atividades 

Práticas Supervisionadas – APS, na Universidade Vale 

do Rio Doce- UNIVALE. 
 

O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CONSEPE, da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE em Reunião ordinária realizada no dia 09 de março de 2015, em 

cumprimento às determinações estatutárias e regimentais e às exigências, 

 

Resolve: 

 

Art. 1°.Aprovar aNorma que Regulamenta as Atividades Práticas Supervisionadas – 

APS, na Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE. 

 

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 
Governador Valadares, 10 de março de 2015. 

 

 

 

 

Prof. José Geraldo Lemos Prata 

Presidente do CONSEPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 

     

 

NORMA QUE REGULAMENTA AS ATIVIDADES       

PRÁTICAS SUPERVISIONADAS – APS 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DA LEGISLAÇÃO 

 

Art.1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas 

Supervisionadas dos cursos de graduação da Universidade do Vale do Rio Doce, 

obedecendo ao disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES 

nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES nº3, de 02 de julho de 2007. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art.2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes, e realizadas pelos 

discentes, tendo carga horária computada, devendo ser pontuadas. 

Parágrafo Único – As Atividades Práticas Supervisionadas (APS)devem constar no Projeto 

Pedagógico de cada curso de Graduação da Universidade do Vale do Rio Doce. 

Art.3º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) constituem parte da carga horária das 

disciplinas as quais se vinculam e, portanto, são obrigatórias em todas as disciplinas não se 

aplicando aos componentes curriculares. 

Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, são consideradas Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS): Laboratório, Trabalho Interdisciplinar em Grupo, Atividades 

Integradas, trabalhos práticos em atividades individuais ou em grupo, desenvolvimento de 

projetos, iniciação científica, estudos, relatos de filmes, estudos de casos individuais e em 

equipes, atividades de campo, atividades em biblioteca, práticas de ensino e outras atividades 

no caso das licenciaturas. 
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§1º As Atividades Práticas Supervisionadas têm como objetivos:  

 

I. Alicerçar a educação superior no desenvolvimento da autonomia, na capacidade de 

aprender a aprender, superando a concepção de que a formação do profissional limita-se ao 

espaço físico da sala de aula e à presença do professor;  

II. Possibilitar o exercício e a vivência prática das teorias aprendidas no decorrer de diversas 

disciplinas do curso;  

III. Fixar os conteúdos programáticos ministrados a cada semestre, desenvolvendo 

habilidades e construindo o conhecimento em etapas;  

IV. Desenvolver no aluno o interesse a pesquisa e a produção intelectual, por meio de 

trabalhos que podem ser desenvolvidos em grupos ou individualmente, sempre de acordo 

com as normas técnicas (ABNT).  

§2º - As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são detalhadas nos Planos de 

Ensino/diários das disciplinas às quais se vinculam e acompanhadas pelo Núcleo Docente 

Estruturante - NDE do Curso, através da Coordenação do Curso. 

§3º - As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são registradas detalhadamente no 

Plano de Ensino, onde consta seu cronograma de aplicação, obedecendo as instruções e 

procedimentos específicos definidos pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE de cada Curso. 

§4º - Todos os discentes estão obrigados a efetivar a entrega das Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS) ao professor da disciplina, mediante postagem no portal e/ou 

entrega pessoalmente, desde que também haja o registro no portal para a validação da 

carga horária e pontuação, nas datas determinadas, conforme orientação do docente. 

§5º A não entrega das Atividades Práticas Supervisionadas (APS) ao respectivo professor, 

resultará na perda da nota e da carga horária atribuída às atividades. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

Art.5º. Cabe aos docentes responsáveis pelas Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 

supervisionar e avaliar o desempenho dos discentes. 

Art.6º.  No início de cada período letivo, os docentes informarão nos respectivos Planos de 

Ensino, as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) que serão desenvolvidas pelos 

alunos ao longo do semestre, as notas e cargas horárias atribuídas às mesmas e as datas 

de sua realização. 
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Art.7º. A Atividade Prática Supervisionada (APS) é uma das formas do Trabalho Discente 

Efetivo (TDE), nos termos da Resolução CNE/CES nº 3/2007 e para fins de registro, o 

professor deverá incluir em seu Plano de Ensino a seguinte observação na parte de 

metodologia: 

§1º-Todos os alunos deverão cumprir, obrigatoriamente, as Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS), como parte do Trabalho Discente Efetivo (TDE) e como 

complementação da carga horária da disciplina. Devendo obedecer aos seguintes critérios do 

Trabalho Discente Efetivo (TDE): 

- Aulas Teóricas e Práticas: as aulas acontecerão através de preleções e aulas expositivas, 

reflexões, questionamentos, debates, estudos de casos individuais e em equipes, trabalhos 

individuais e em grupo, discussões dirigidas, exposição de filmes, dentre outras, na sala de 

aula. 

-Atividades práticas supervisionadas (APS): Laboratório, Trabalho Interdisciplinar em 

Grupo, Atividades Integradas, trabalhos práticos em atividades individuais ou em grupo, 

desenvolvimento de projetos, iniciação científica, estudos, relatos de filmes, estudos de casos 

individuais e em equipes, atividades de campo, atividades em biblioteca, práticas de ensino 

e outras atividades no caso das licenciaturas. 

§2º Para disciplinas presenciais de 80 (oitenta) horas, a carga horária distribuída será de 60 

(sessenta) horas, representadas pelas 72 (setenta e duas) aulas teóricas e práticas de 50 

minutos ministradas e registradas pelo professor e 20 (vinte) horas divididas em 4 (quatro) 

unidades de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) de 5 (cinco) horas cada. 

§ 3º Para disciplinas presenciais de 60 (sessenta) horas, a carga horária distribuída será de 

45 (quarenta e cinco) horas, representadas pelas 54 (cinquenta e quatro) aulas teóricas e 

práticas de 50 minutos ministradas e registradas pelo professor 15 (quinze) horas divididas 

em 3 (três) unidades de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) de 5 (cinco) horas cada. 

§ 4º Para disciplinas presenciais de 40 (quarenta) horas, a carga horária distribuída será de 

30 (trinta) horas, representadas pelas 36(trinta e seis) aulas teóricas e práticas de 50 

minutos ministradas e registradas pelo professor 10 (dez) horas divididas em 2 (duas) 

unidades de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) de 5 (cinco) horas cada. 

§ 5º Para disciplinas presenciais de 20 (vinte) horas, a carga horária distribuída será de 15 

(quinze) horas, representadas pelas 18(dezoito) aulas teóricas e práticas de 50 minutos 

ministradas e registradas pelo professor 5 (cinco)horas em 1 (uma) unidade de Atividade 

Prática Supervisionada (APS) de 5 (cinco) horas. 
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§6º Cabe aos docentes responsáveis pelas Atividades Práticas Supervisionadas (APS) de 

sua disciplina, supervisionar e avaliar o desempenho, compromisso e aprendizado do aluno. 

§7º A Atividade Prática Supervisionada (APS) como uma das formas do Trabalho Discente 

Efetivo (TDE), deve ser desempenhada, fora da sala de aula, sempre ressaltando que trata-

se de complementação da carga horária da disciplina, sob a orientação, supervisão e 

avaliação de docentes, mas desenvolvida exclusivamente pelo discente. 

§8º. Para disciplinas presenciais a unidade de Atividade Prática Supervisionada (APS) será 

de 5 (cinco) horas cada, representando assim 6 faltas cada APS não entregue. 

Art.8º- Dessa forma, cumprindo o que lhe compete, os Cursos de graduação da 

Universidade do Vale do Rio Doce possuem a carga horária de 60 minutos, estabelecida 

por legislação, por meio de Aulas Teóricas e Práticas e das Atividades Práticas 

Supervisionadas - APS, caracterizando de forma objetiva e obrigatória, o Trabalho Discente 

Efetivo (TDE). 

CAPÍTULO IV 

                                            DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 

TRANSITÓRIAS 

Art.9º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) não podem ser utilizadas para 

reposição de aulas presenciais não ministradas pelos docentes posto que se tratam de 

complementação da carga horária de cada disciplina do semestre. 

Art.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria Acadêmica ouvidas as partes 

interessadas. 

Art.11. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua publicação. 

 

Governador Valadares, 09 de março de 2015. 

 

José Geraldo Lemos Prata 

Presidente do CONSEPE 

 

9.4 – ANEXO IV: REGULAMENTO DO SEMINÁRIO INTEGRADOR 
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CAPÍTULO I 

DO CONCEITO DO SEMINÁRIO INTEGRADOR 

 

Art. 1° O Seminário Integrador é uma atividade complementar obrigatória voltada para 

a sistematização e socialização de trabalhos realizados pelos alunos, com vistas à 

consolidação de um processo formativo que pretende formar egressos dentro do perfil 

adotado pelo Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da Univale.  

Parágrafo Único –As atividades relacionadas com o Seminário Integrador serão 

coordenadas por um(a) docente do Curso de Medicina definido(a) pela Coordenação 

do Curso após anuência do Colegiado de Curso e a permanência na função 

dependerá da disponibilidade do(a) docente ou da sua proficiência. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DO SEMINÁRIO INTEGRADOR 

 

Art.  2 º  O Seminário Integrador tem os seguintes objetivos: 

I - Contribuir com a integração curricular horizontal e vertical dos temas explorados 

nos Grupos Temáticos e Módulos que compõem a estrutura curricular do Curso de 

Medicina da Univale; 

II – Reforçar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no 

contexto da realidade locorregional; 

III – Promover o trabalho em equipe entre os alunos; 

IV – Incentivar o desenvolvimento da autonomia dos alunos no contexto do aprender-

a-aprender; 

V – Ampliar as oportunidades dos alunos conhecerem a realidade locorregional  e a 

multiplicidade de fatores que interferem na área de saúde; 

VII – Estimular os alunos a proporem planos de intervenção na realidade locorregional 

tendo em vista a introdução de melhorias nesta realidade; 
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VIII – Dimensionar resultados alcançados pelas políticas públicas de saúde no 

contexto da realidade locorregional; 

IX – Possibilitar aos alunos o aprimoramento das suas competências e habilidades 

nas áreas da apresentação, defesa e publicidade dos resultados alcançados em seus 

trabalhos acadêmicos. 

 

TÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO INTEGRADOR 

 

CAPÍTULO I 

DAS ETAPAS DO PLANEJAMENTO 

 

Art. 3° O Seminário Integrador será planejado no início de cada semestre letivo, 

tomando por base tudo aquilo que foi apresentado nos Seminários anteriores, com a   

participação ativa de professores e alunos de todos os Módulos componentes da 

arquitetura curricular Curso de Medicina, concedendo prioridades aos Módulos 

pertencentes aos oito (8) primeiros períodos do curso em conformidade com as 

seguintes etapas: 

1ª etapa: Parte I: Pesquisa bibliográfica e de campo; 

2ª etapa: Parte II:  Elaboração do trabalho escrito;  

3ª etapa: Parte III: Socialização das produções dos alunos com a integração de todos 

os Módulos, por meio do evento de culminância do projeto. 

Parágrafo Único – O cronograma das Etapas será apresentado aos docentes e 

alunos nas duas semanas iniciais do Semestre Letivo. 

 

 

 

SEÇÃO I 

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SEMINÁRIO 
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Art. 4° A elaboração do Projeto do Seminário consiste na definição do tema semestral, 

dos objetivos e metodologias, dos professores orientadores, da formação dos grupos 

de alunos, dos critérios de avalições e, eventualmente, de outros elementos 

relevantes que podem ser inseridos no projeto; 

Art. 5°A definição do tema é competência do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

Curso de Medicina, ouvidos os docentes e resguardando os seguintes critérios: 

I – Relevância do tema diante do perfil do egresso do Curso de Medicina; 

II – Vinculação do tema à área da saúde e sua capacidade de proporcionar integração 

dos módulos do curso; 

III – Demonstração da importância do pensamento científico e da postura crítica diante 

da realidade, das novas informações e dos conhecimentos em geral; 

IV – Estimulo a produção de novos conhecimentos;  

V - Promoçãoda abordagem transversal de conteúdos no âmbito das relações étnico-

raciais, educação ambiental e educação em direitos humanos.  

 

SEÇÃO II 

DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DE CAMPO 

 

Art. 6°A etapa da pesquisa bibliográfica e/ou decampo consiste no levantamento de 

referências bibliográficas e/ou na coleta dos dados necessários aos estudos 

propostos. 

§ 1° As fontes de consulta devem apresentar três atributos fundamentais: 

confiabilidade, fidedignidade e contextualização. 

§ 2° A consulta de artigos científicos deve se caracterizar pela atualidade desses 

mesmos artigos, cuja data de publicação não pode exceder os últimos três anos. 

 

SEÇÃO III 

DA ELABORAÇÃO DO RESUMO 
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Art. 7° A etapa de elaboração do trabalho escrito culmina com a elaboraçãode um 

resumo que deve seguir o modelo adotado pelo Simpósio de Pesquisa Científica da 

Univale. 

Parágrafo único: A submissão do resumo deve ser feita única e exclusivamente pelo 

link e na data estabelecida pelo cronograma definido pelo planejamento do Seminário.  

 

SEÇÃO IV 

DO EVENTO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO 

 

Art. 8° A etapa de culminância do projeto consiste na apresentação oral, em data 

previamente estabelecida, dos resultados alcançados pelas pesquisas e estudos 

realizados.  

 

CAPÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO INTEGRADOR 

 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 9°Planejar e organizar todas as etapas do Seminários Integrador do Curso de 

Medicina de forma participativa, integrativa e sistematizada. 

Art. 10°Submeter o Projeto do Seminário Integrador ao NDE para avaliação e 

sugestões e, posteriormente, ao Colegiado de Curso para análise e aprovação. 

Parágrafo Único – Cópias das Atas de avaliação e sugestões do NDE, assim como 

cópias das Atas de análise e aprovação do Colegiado de Curso devem ser arquivadas 

em local próprio e definido pela Coordenação do Curso de Medicina. 

Art. 11 Providenciar junto à Coordenação do Curso de Medicina e junto às Instâncias 

Superiores da UNIVALE/FPF a infraestrutura necessária à realização do Seminário 

Integrador. 

Art. 12Selecionar os professores orientadores dos grupos de trabalho e apresentar os 

selecionados o Projeto do Seminário. 
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Art. 13Apresentar aos alunos o Projeto do Seminário Integrador e os nomes dos 

Professores Orientadores.  

Art. 14Selecionar os professores que participarão da banca de avaliação no dia da 

culminância do evento;    

Art. 15Tabular os resultados das avaliações do Seminário Integrador e disponibilizar 

as notas aos professores referência de cada Módulo para fins de registro nos diários 

de classe. 

Art. 16 Registrar os resultados das avaliações na Coordenação do Curso de Medicina 

por meio da elaboração de portfólio. 

Art. 17Praticar intervenções ou prestar esclarecimentos durante o andamento do 

projeto sempre que necessário e com a finalidade de zelar para que o mesmo atinja 

seu objetivo. 

 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES 

Art. 18 Os professores orientadores deverão coordenar os trabalhos do grupo ou dos 

grupos aos quais estiver vinculado, monitorando a participação dos alunos nas 

atividades e zelando pelo cumprimento do projeto dentro do cronograma proposto. 

 

SEÇÃO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DISCENTES 

Art. 19 Os discentes integrantes de cada grupo deverão participar de forma ativa na 

seleção da bibliografia, no estudo dos temas abordados, na execução das suas 

atribuições, no planejamento e na apresentação no evento de culminância; 

 

Art. 20 Cumprir os prazos estabelecidos pelo professor orientador e as normas 

definidas neste regulamento; 
 

Art. 21Elaborar o trabalho escrito e o resumo em conformidade com as normas 

estabelecidas para o Simpósio de Iniciação Científica da Univale; 

 

Parágrafo único:A submissão do resumo deve ser feita única e exclusivamente pelo 

link e na data estabelecida pelo cronograma definido pelo planejamento do Seminário.  
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Art. 22 Apresentar oralmente o trabalho desenvolvido juntamente com os resultados 

alcançados, utilizando recursos didático-pedagógicos que se apliquem a cada tema, 

observados os critérios de avaliação definidos no título III. 
 

Art.  23 Os trabalhos devem ser apresentados oralmente no tempo de 15 minutos e, 

logo após, os componentes do grupo que não participaram da apresentação, 

responderão a questionamentos dos professores componentes da banca de 

avaliação. 

Parágrafo único:  A apresentação oral será realizada por 2 (dois) alunos integrantes 

de cada um dos grupos e selecionados por sorteio.  

 

 

 

TÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO INTEGRADOR 

 

CAPÍTULO I 

DA BANCA AVALIADORA 

 

Art. 24Os professores da Banca deverão analisar os trabalhos apresentados pelos 

grupos, no mínimo, sob dois aspectos: clareza da apresentação escrita e qualidade 

da apresentação oral. 

Art. 25Os questionamentos efetuados pelos professores avaliadores deverão se 

restringir ao conteúdo dos trabalhos, enquanto as questões de ordem metodológica e 

ortográfica ficam restritas às anotações e/ou correções a serem entregues ao grupo 

de alunos após a apresentação. 

Art. 26A ficha de avaliação devidamente preenchida será entregue à Coordenação do 

Seminário ao final da apresentação oral. 

 

 

CAPÍTULO II 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DISTIBUIÇÃO DOS PONTOS 
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Art. 27 Na apresentação oral, os seguintes aspectos serão avaliados e pontuados:  

I –Uso da criatividade e dos recursos didático-pedagógicos durante a apresentação 

do trabalho, a clareza da exposição, a sequência metodológica, o domínio do tema e 

a capacidade de argumentação com base em evidências científicas; 

II – Qualidade e eficiência da apresentação quando o grupo de alunos faz opção por 

recursos didático-pedagógicos não convencionais como teatro, paródias ou 

simulações que buscam articular o enredo/história com o tema investigado; 

II- Postura, desenvoltura e adequação dos trajes dos alunos na apresentação 

oral(decotes, transparência da roupa, bermudas, short, chinelos), tom de voz 

adequado, postura ética durante a apresentação, argumentação e cumprimento do 

tempo de apresentação. 

Art. 28O Seminário Integrador do Curso de Medicina terá o valor total de 10,0 (dez) 

pontos e distribuído da seguinte forma: 

I - 3,0 (três) pontos pela participação no evento (presença e postura durantes as 

apresentações). Para o aluno receber esta pontuação o mesmo deverá assinar a lista 

de presença na entrada e na saída das apresentações. Se o mesmo assinar apenas 

a entrada ou apenas a saída, a pontuação não será computada. 

II - 7,0 (sete) pontos a serem distribuídos pela banca avaliadora de acordo com os 

seguintes critérios: 

A -3,0 (três) pontos referentes à qualidade técnica do resumo; 

B - 4,0 (quatro) pontos para a qualidade da apresentação oral. 

 § 1° A distribuição dos pontos referente ao Seminário Integrador da Medicina deverá 

ocorrer obrigatoriamente e proporcionalmente ao longo do semestre, em Atividades 

Práticas Supervisionadas – APS;  

§ 2° Para os módulos do 1° e 2° período serão destinadas 3 APS referente ao 

Seminário Integrador da Medicina; 

§ 3° Para os módulos do 3° ao 8° período serão destinadas 2 APS referente ao 

Seminário Integrador da Medicina; 
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Parágrafo único: O grupo será avaliado pelos Professores Avaliadores de acordo 

com o “Ficha de Avaliação do Seminário Integrador do Curso de Medicina” cujo 

modelo encontra-se anexo a este regulamento. 

 

CAPITULO III 

DO ATENDIMENTOS AOS ALUNOS EM REGIME ESPECIAL DE ESTUDOS 

 

Art. 29 Apenas os casos previstos nas Leis nº 1.044 e nº 6.202 terão direito a um 

cronograma diferenciado para o cumprimento das etapas do Seminário Integrador, 

mantendo conformidade com o parecer exarado pela da Coordenação do Curso de 

Medicina. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 30 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Medicina, 

após manifestação formal da Coordenação do Seminário, do NDE e do Colegiado de 

Curso. 

Art. 31Casos omissos neste Regulamento, reclamações e sugestões serão avaliados 

pelo Colegiado de Curso e devidamente encaminhados com parecer para a 

Coordenação do Seminário e para a Coordenação do Curso de Medicina para as 

devidas providências.  

Art.32 Este regulamento entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

     

 

NÚCLEO DA SAÚDE 

CURSO DE MEDICINA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO INTEGRADOR DO CURSO DA MEDICINA 
 
 

TEMA:______________________________________________________________ 

SUBTEMA:__________________________________________________________ 

TURMA:_______________________SEMESTRE:______DATA:________________ 

COMPONENETES DO GRUPO__________________________________________ 

 
 

AVALIAÇÃO DO RESUMO (Pontuação: 3,0) 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

PONTOS 

 

1. Formato do resumo no padrão do Simpósio de Iniciação Científica 

da Univale.   (Pontuação:1,0) 

 

 

2.Coerência do resumo com o subtema proposto. (Pontuação:1,0) 
 

 
 

 

3. Capacidade de síntese do grupo. (Pontuação:1,0)  

 

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO (Pontuação: 4,0) 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

PONTOS 

1. Conteúdo da apresentação (coerência com o resumo). 

(Pontuação:1,0)                                                                                        

 

2.Recursos didáticos (criatividade, adequação, qualidade e domínio).  

(Pontuação: 1,0) 

 

3. Postura ética (apresentadores e demais componentes do grupo). 

(Pontuação: 1,0) 

 

4. Domínio do tema pelos componentes do grupo. (Pontuação: 1,0)  
 

PONTUAÇÃO REFERENTE AO RESUMO E APRESENTAÇÃO 

ORAL 

 

 

 
Considerações: ___________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 
 

______________________________________ 
 

Professor Avaliador  
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9.5– ANEXO V: REGULAMENTO DO ECSO (INTERNATO) 

 

U N IV E RSID ADE V ALE  D O R IO D OC E  -  U N IV ALE  

C U R S O D E  GR AD U AÇÃO E M ME D IC IN A 

 

R E GU LAMENTO D O E S T ÁGIO C U R RICU LAR S U P ER VISIONAD O 

OB R IGAT ÓRIO  

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E FINALIDADE 

Art.1º - Para os fins do que se encontra disposto neste Regulamento, considera-se 

como Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (ECSO), ou Internato, o conjunto 

de atividades técnicas e científicas realizadas pelos estudantes de Medicina, sob 

supervisão médico-docente, em ambientes interno ou externo à Univale diretamente 

vinculados à área de formação acadêmico-profissional.  

Art. 2º - O ECSO configura-se como uma oferta de treinamento contínuo em serviço 

com a finalidade de proporcionar, ao aluno, vivências e meios necessários à aquisição 

de novos conhecimentos e à consolidação das competências e habilidades adquiridas 

ao longo do processo formativo. 

Art. 3° - A aprovação no ECSO é indispensável para o aluno obter direito à Colação 

de Grau.  

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E FUNÇÃO 

Art. 4° - O ECSO é desenvolvido nos últimos quatro semestres do curso de graduação 

(9º, 10º, 11º e 12º períodos)em instituições próprias ou conveniadas com a Univale 

em serviços hospitalares conveniados, ambulatórios de média complexidade, clínicas 

especializadas e unidades de atenção básica da rede pública municipal de saúde.  

§ 1º - Durante o ECSO, os alunos realizarão atividades obrigatórias de treinamento 

em serviço nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Saúde da Mulher, Saúde 
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da Criança, Atenção Básica, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Gestão em Saúde, 

Urgência e Emergência. 

§ 2º - As atividades curriculares obrigatórias desenvolvidas durante o ECSO totalizam 

uma carga horária de 960 horas por semestre letivo conforme previsto no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

§ 4º - No ECSO, os semestres letivos terão a duração de 24 semanas. 

§ 5º -Em conformidade com o § 7º do artigo 24 das DCNs, o Colegiado do Curso de 

Graduação em Medicina poderá autorizar 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, preferencialmente nos serviços do Sistema Único 

de Saúde, bem como em instituição conveniada que mantenha programas de 

Residência, credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou em 

outros programas de qualidade equivalente em nível internacional.  

Art. 4º - Durante o Estágio Curricular, o estudante receberá treinamento contínuo e 

intensivo, não sendo permitido o desenvolvimento concomitante de quaisquer 

atividades cumulativas nos horários pré-definidos e destinados às atividades 

curriculares. 

Parágrafo único- Entende-se como atividades cumulativas, todas aquelas não 

contempladas na grade curricular e que se superponham às atividades próprias do 

ECSO. Situam-se nesse âmbito: plantões extracurriculares, estágios não curriculares 

e quaisquer outras atividades não supervisionadas por docentes.  

Art. 5° -O programa do Estágio Curricular Obrigatório será realizado em tempo 

integral, observando o limite de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 6º– Só poderão se matricular no ECSO alunos aprovados em todas os módulos 

interdisciplinares oferecidos até o final do 8º período letivo. 

Art. 7º - O treinamento em serviço, será efetuado sob supervisão direta de docentes 

e preceptores qualificados e designados pela Coordenação do Curso.  

§ 1º Os professores responsáveis pelos módulos e os preceptores serão selecionadas 

pela Coordenação do Curso de Medicina. 
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§ 2º - No início de cada semestre letivo, caberá ao Presidente da Comissão do Estágio 

Curricular Obrigatório, entregar aos alunos a relação nominal dos docentes e 

preceptores que supervisionarão as suas atividades.  

Art. 8º - O ECSO considera como Áreas de Atividades:  

CLÍNICA MÉDICA – Composta pelos seguintes grupos temáticos Reumatologia; 

Diagnóstico por Imagens; Endocrinologia; Neurologia; Dermatologia; Cardiologia; 

Nefrologia; Pneumologia; Gastrenterologia e Medicina Intensiva. 

I. CLÍNICA CIRÚRGICA – Composta pelos seguintes grupos temáticos: 

Traumato-ortopedia; Cirurgia Cardiotorácica; Cirurgia da Cabeça e do Pescoço; 

Urologia; Cirurgia Geral; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Vascular; Cirurgia Geral, 

Neurocirurgia; Anestesiologia. 

II. SAÚDE DA CRIANÇA – Abriga atividades nas áreas de Pediatria Geral e 

Neonatalogia. 

III. SAÚDE DA MULHER – Abriga atividades em Obstetrícia; Ginecologia e 

Mastologia. 

IV. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – Área que inclui atividades em Prono Socorro e 

Unidades de Pronto Atendimento.  

V. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – Desenvolvida pelos módulos componentes 

do Eixo Saúde e Sociedade/Integração Ensino Serviço. 

VI. SAÚDE MENTAL – Área que desenvolve atividades relacionadas com a 

Psiquiatria. 

VII. SAÚDE COLETIVA – Composta por grupos temáticos relacionados com a 

Atenção Básica em Saúde, Epidemiologia, Educação em Saúde e Gestão em 

Saúde. 

Parágrafo único - Excetuando a área de Saúde Coletiva, ao passar por cada área de 

conhecimento, o aluno deverá cumprir plantões com 12 horas de duração que poderão 

ocorrer em períodos noturnos, nos dias de sábado, domingo ou feriados. As escalas 

dos plantões serão definidas pela Comissão de Estágio, mantendo conformidade com 

os critérios estabelecidos pelos serviços. Nesses plantões os alunos serão, 

obrigatoriamente, supervisionados por um docente ou preceptor médico. 

Art. 9º - A progressão do aluno no ECSO dependerá da sua plena aprovação no 

período que está cursando. A aprovação no último Período do Estágio Curricular 
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Obrigatório é condição indispensável para a participação do aluno na Colação de 

Grau.  

Parágrafo único–O desenvolvimento das atividades no transcorrer do ECSO ocorrerá 

em conformidade com a proposta pedagógica do curso. 

 

CAPÍTULO III 

DA DURAÇÃO 

Art. 10º- O Estágio Curricular Obrigatório terá duração de 96 semanas letivas com 

carga horária total de 3.840 horas. 

§ 1º - Ao concluir o 8º período todos os alunos deverão gozar as férias regulamentares 

antes de iniciar o 9º período. 

§ 2º - Durante o primeiro ano do ECSO (9º e 10º Períodos), os alunos terão direito a 

um período 30 dias de férias, concedido individualmente e conforme escala definida 

pela Comissão de Estágio.  

§ 3º - A confecção da escala de férias será precedida por um acordo a ser estabelecido 

entre a Comissão de Estágio e a Supervisão dos Serviços, para que a dinâmica de 

funcionamento das unidades e serviços não sofra descontinuidade. 

§ 4º - Durante o segundo ano do ECSO (11º e 12º Períodos), as férias serão 

concedidas, a todos os alunos, no último mês do 12º período do curso, ou seja, ao 

final do curso de graduação.  

Art. 11- Em cada semestre letivo as áreas de atividades relacionadas no art. 8º 

receberão, cada uma delas, números proporcionais de alunos para evitar prejudiciais 

oscilações na relação aluno-paciente-docente.  

Art. 12 - O cumprimento da carga horária do programa é obrigatório e o aluno em 

débito com essa exigência não poderá colar grau até que as horas devidas sejam 

repostas. 

§ 1º- A reposição de até 1/3 da carga horária, de cada módulo, poderá ser feita 

medianteprogramação especial, elaborada pelo docente responsável pelo módulo. 
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§ 2º- O estudante cujas faltas superarem 1/3 da carga horária de um determinado 

módulo ficará obrigado a repeti-lo, sem o que não poderá colar grau. 

§ 3º- A participação de estudantes em congressos ou outras atividades técnico-

científicas só poderá ocorrer após aprovação da Comissão de Estágio. 

§ 4º – Solicitações de afastamento deverão ser feitas em requerimento padrão, com 

antecedência mínima de 30 dias, dirigido ao Presidente da Comissão de Estágio e 

com ciência do docente responsável pelo módulo. 

§ 5º -O período de afastamento será obrigatoriamente reposto para que a carga 

horária prevista seja cumprida e a programação proposta seja realizada. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO REALIZADAS EM INSTITUIÇÕES SITUADAS 

FORA DA UNIDADE FEDERATIVA 

Art. 13 – As atividades de estágio poderão ser realizadas em instituições situadas 

dentro da unidade federativa, sejam elas de caráter nacional ou internacional desde 

que conveniadas com a Univale. 

§ 1º– Para que o estágio e o convênio sejam aceitos, é necessário que a instituição, 

nacional ou estrangeira, seja conveniada com a Univale. 

§ 2º– O estágio fora da instituição só será permitido em uma área de conhecimento 

para cada semestre do ECSO e equivalente, no máximo, a 25% da sua carga horária 

total. 

§ 3º– Ao aluno reprovado em qualquer área, não será permitida a realização de 

atividades em instituições fora da Unidade Federativa. 

Art. 14 - O estágio em instituições nacionais deverá ser solicitado com, no mínimo, 02 

meses de antecedência, por meio de requerimento dirigido à Comissão de Estágio e 

após concordância do docente responsável pelo módulo relacionado com a 

solicitação. A liberação para o estágio será regida pelas seguintes disposições. 

I - Declaração de aceite emitida pela instituição recebedora; 
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II - Instituição credenciada que disponha de Internato Médico e Residência 

Médica na área pretendida pelo candidato; 

III - Descrição das atividades programáticas emitidas pela instituição recebedora; 

IV – Compromisso da Instituição recebedora do envio das avaliações contínuas 

e da frequência.  

Art. 15 - O estágio em instituições estrangeiras deverá ser solicitado com 03 meses 

de antecedência, por meio de requerimento à Comissão de Estágio com a 

concordância do docente responsável pelo módulo relacionado com a solicitação. A 

liberação para o estágio será regida pelas seguintes disposições. 

I - Declaração de aceite emitida pela instituição recebedora; 

II - Instituição conveniada com a Univale; 

III- Descrição das atividades programáticas emitidas pela instituição recebedora; 

IV – Compromisso da instituição recebedora do envio das avaliações contínuas 

e da frequência.  

Art. 16 - Os custos financeiros com passagem, hospedagem, seguro e contatos com 

a Instituição recebedora, serão de responsabilidade exclusiva do aluno. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 17 - A avaliação do aproveitamento do aluno no ECSO abordando aspectos 

cognitivos, procedimentais e atitudinais, será feita ao final de cada módulo, em cada 

semestre letivo. A nota final será a média das notas parciais obtidas em atividades 

teóricas e práticas. 

§ 1º- A avaliação em cada módulo se constituirá de: 

a) Avaliações contínuas do cumprimento dos objetivos cognitivos, 

procedimentais e atitudinais.  

b) Realização, ao final de cada período, de prova teórica abrangendo todo o 

conteúdo programático da área; 



289 

     

c) O aluno será aprovado se, no resultado final, obtiver a nota mínima prevista 

no Regimento Geral da Univale. À avaliação contínua será atribuído peso 06 

(seis) e à avaliação teórica, peso 04 (quatro). 

§ 2º– Os alunos que fizerem o ECSO em outra instituição, em uma ou mais áreas, 

serão submetidos a uma avaliação de conhecimentos na forma de provas escrita e 

prática ao final do período, na Univale, e aplicada pelo professor responsável pelo 

módulo, abrangendo o conteúdo inerente ao módulo cursado. 

Art. 18 - A aprovação em cada área do Estágio Curricular está condicionada à 

obtenção da nota mínima definida pelo Regimento Geral da Univale. 

§ 1º– O aluno que não obtiver a nota mínima terá direito a uma segunda avaliação 

teórica (recuperação), em horário que não se sobreponha as suas atividades no 

período seguinte. O estudante que não alcançar nota mínima, mesmo após a 

recuperação, será reprovado e repetirá o módulo no próximo período. 

§ 2º– Como o ECSO segue uma programação contínua, a reprovação em uma área 

inevitavelmente implica na impossibilidade de colação de grau pelo aluno 

conjuntamente com sua turma e dentro do prazo inicialmente previsto. 

§ 3º– Os docentes responsáveis pelos módulos devem, obrigatoriamente, entregar à 

Comissão de Estágio a avaliação dos Internos até, no máximo, 72 (setenta e duas) 

horas após a conclusão do semestre letivo. 

 

CAPÍTULO VI 

DA COMISSÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Art. 19 - A Comissão do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (Internato) do 

Curso de Medicina tem por objetivo planejar, coordenar, avaliar e supervisionar as 

atividades desenvolvidas no Hospital de Ensino, em Unidades de Urgência e 

Emergência, Ambulatórios e Unidades Básicas de Saúde, além dos programas 

desenvolvidos em instituições conveniadas. 

Art. 20 –A Comissão de Internato será constituída por um Presidente e por um (01) 

representante das seguintes áreas: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Saúde da 
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Mulher, Saúde da Criança, Saúde Coletiva, Saúde Mental, Urgência e Emergência, 

por um (01) aluno do ECSO e pelo Coordenador do Curso de Medicina. 

Art. 21 – O mandato da Comissão de Internato será de 02 (dois) anos. 

§ 1º- O docente responsável por cada módulo do ECSOserá indicado pela 

Coordenação do Curso de Medicina. 

§ 2º- O Presidente da Comissão de Estágio será indicado pela Coordenação do Curso 

de Medicina, com o mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. 

§ 3º - Os representantes das áreas do ECSO e a representação estudantil serão 

indicados pelos seus pares. 

§ 4º- À Comissão de Estágio caberá a responsabilidade de dirimir eventuais dúvida 

decorrentes do desenvolvimento das atividades próprias do Internato. Quando o 

exercício dessa responsabilidade for impossível, a comissão se reportará à 

Coordenação do Curso de Medicina. 

§ 5º- A Comissão de Estágio se reunirá bimestralmente em caráter ordinário e 

extraordinário sempre que se fizer necessário. 

 

CAPÍTULO VII 

DO ALUNO ESTAGIÁRIO  

Art. 22 – Cabe ao aluno do Estágio Curricular Obrigatório: 

I - Cumprir integralmente suas atribuições no que se refere aos horários e 

participação na programação; 

II – Adotar postura crítica quanto ao cumprimento, por parte da instituição, do 

programa definido e apresentado; 

III - Respeitar as normas das Instituições cedentes de estágio e os locais onde 

estiver desenvolvendo suas atividades; 

IV - Dar conhecimento à Comissão de Estágio de possíveis desvios dos objetivos 

previstos para o Internato;  

V - Avaliar rigorosamente as áreas de estágio e seus respectivos preceptores; 
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VI - Portar-se com ética, respeito e consideração para com todos os professores, 

pacientes, acompanhantes e funcionários. 

VII – Utilizar vestimenta adequada para o exercício das atividades de estágio: 

roupa branca ou jaleco branco e o crachá de identificação, sem os quais não 

poderá atuar. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES  

Art. 23 – Alunos estagiários do Curso de Medicina da Univale ficam sujeitos às 

seguintes sanções disciplinares: 

I – advertência verbal; 

II – repreensão por escrito; 

III – suspensão; 

IV - desligamento da Instituição. 

§ 1º - A pena de advertência verbal será aplicada ao estagiário que descumprir as 

normas estabelecidas e aceitas pelo seu grupo. 

§ 2º - A pena de repreensão por escrito será aplicada ao estagiário que transgredir as 

normas deliberadamente, mesmo após advertência verbal; 

§ 3º - A pena de suspensão será aplicada ao estagiário que: 

I - Desrespeitar pacientes sob seus cuidados, ou, ainda, seus colegas, coordenadores, 

preceptores, professores, acompanhantes, funcionários e ou pessoas ligadas à 

equipe de trabalho; 

III - Cometer erros em prejuízo do bem comum ou da saúde do próximo. 

§ 4º - Se, com a pena de suspensão, o limite de faltas aceitáveis for ultrapassado, o 

estagiário será considerado reprovado naquela área de conhecimento. 

§ 5º. O desligamento da Instituição será aplicado ao estagiário quando: 

I - Agredir física ou moralmente pessoa citada nos parágrafos anteriores; 
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II - Praticar atos desonestos ou antiéticos incompatíveis com a dignidade acadêmica 

e profissional;  

III - Praticar delitos sujeitos à ação penal. 

§ 6º - Qualquer membro da Administração Acadêmica ou do Corpo Docente da 

Univale terá competência para aplicação da pena de advertência verbal.  

§ 7º - As penas de advertência escrita e de suspensão serão aplicadas pela Comissão 

de Estágio. 

§ 8º - As penas de desligamento serão aplicadas pela Reitoria. 

§ 9º - O aluno terá amplo direito de defesa às penalidades aplicadas.  

§ 10º - Excetuando a advertência verbal, as demais penalidades, uma vez aplicadas, 

passarão a constar na pasta acadêmica do aluno.  

 

CAPÍTULO IX 

DOS CONVÊNIOS 

Art. 24 - Para o desenvolvimento das atividades de estágio, a Univale, com anuência 

da Mantenedora, poderá estabelecer convênios com instituições de saúde, desde que 

sejam obedecidas as normas fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, Conselho 

de Ética, a Lei nº 11.788 de 25/09/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes nas 

especificidades, além de apresentar as devidas características: 

I – Atendimento as atividades nas cinco áreas básicas constando de: Pediatria, Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Atenção Básica em 

Saúde, Saúde Mental, Urgência e Emergência, Gestão em Saúde. 

II - Existência de profissionais médicos capacitados para o exercício da função de 

preceptor; 

III – Relação numérica orientador / aluno de, no máximo, 01/10;  

IV - Relação numérica aluno / paciente de, no mínimo, 02/01 e, no máximo de 05/01. 
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V - Planejamento, onde estejam definidos os objetivos, o modelo didático a ser 

enfocado e as formas de avaliação continuada, para as diversas áreas de estágio, 

juntamente com os preceptores responsáveis e  seus respectivos currículos; 

VI - Existência de ambulatório de média complexidade onde as atividades do Estágio 

possam ser desenvolvidas; 

VII - Arquivos médicos organizados; 

VIII - Encaminhamento da avaliação de aproveitamento do estagiário, em formulário 

próprio a ser fornecido pela Univale, ao término de cada área de estágio; 

IX – Os casos especiais serão analisados pela Comissão de Estágio e o 

credenciamento da Instituição de Saúde poderá ser feito em uma ou mais áreas de 

conhecimento. 

X - Situações outras que não tenham sido contempladas neste Regimento serão 

julgadas pela Comissão do Estágio à luz das suas prerrogativas, circunstâncias e fato 

gerador. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25 - Este Regimento entrará em vigor após aprovado pela Comissão de Estágio, 

pelo Colegiado de Curso e regerá todas as atividades do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Medicina da Univale. 

 

 

Governador Valadares,   de             de 2019 

 

 

Coordenação do Curso de Medicina 

 

 

Colegiado de Curso 
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9.6 ANEXO VI: DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DOS GRUPOS 

TEMÁTICOS 

 

1º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

MORFOFISIOQUÍMICA I 

Anatomia Humana I 40 80 120 

Fisiologia Humana I 60 40 100 

Biologia Celular e Molecular 40 40 80 

Embriologia Humana I 20 40 60 

Bioquímica I 40 40 80 

Biofísica 20 20 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 220 260 480 
  

ESTUDO DA MEDICINA I 
Deontologia e Ética Médica 40 0 40 

Filosofia e História da Medicina 20 0 20 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 60 0 60 

  

SAÚDE E SOCIEDADE I 
Saúde Coletiva I 60 40 80 

Antropologia 20 0 20 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 40 120 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 1º PERÍODO 360 300 660 

 

2º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

MORFOFISIOQUÍMICA II 

Anatomia Humana II 40 80 120 

Fisiologia Humana II 60 40 100 

Biologia Tecidual 40 40 80 

Embriologia Humana II 20 40 60 

Bioquímica II 40 40 80 

Genética 20 20 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 220 260 480 
  

ESTUDO DA MEDICINA II 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 20 0 20 

Laboratório de Habilidades I 0 40 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 40 60 

  

SAÚDE E SOCIEDADE II 
Epidemiologia I 60 0 60 

Saúde Coletiva II 20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 40 120 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 2º PERÍODO 340 320 660 
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3º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

BASES DO DIAGNÓSTICO 
E DA TERAPÊUTICA I 

Fundamentos de Radiologia 20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 40 60 
 

MORFOFISIOPATOLOGIA I Patologia Geral 80 40 120 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 40 120 
  

DOENÇAS INFECCIOSAS 
E PARASITÁRIAS I 

Microbiologia 40 40 80 

Parasitologia 40 40 80 

Imunologia I 40 0 40 

Farmacologia I 40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 160 120 280 
  

ATENÇÃO ÀS 
NECESSIDADES 

INDIVIDUAIS EM SAÚDE I 

Semiologia Médica I: Relação 
Médico-Paciente 

40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 40 40 80 
  

SAÚDE E SOCIEDADE III 
Epidemiologia II 40 0 40 

Saúde Coletiva III 40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 40 120 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 3º PERÍODO 380 280 660 
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4º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

BASES DO 
DIAGNÓSTICO E DA 

TERAPÊUTICA II 

Fundamentos de Cirurgia - 
Técnica Operatória 

20 40 60 

Farmacologia II 60 40 100 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 80 160 
  

MORFOFISIOPATOLOGIA 
II 

Patologia Sistêmica 80 40 120 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 40 120 
  

DOENÇAS INFECCIOSAS 
E PARASITÁRIAS II 

Fundamentos Clínicos das 
Doenças Infecciosas e 
Parasitárias 

60 80 140 

Imunologia II 40 0 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 100 80 180 
  

ATENÇÃO ÀS 
NECESSIDADES 

INDIVIDUAIS EM SAÚDE II 

Semiologia Médica II: Relação 
Médico-Paciente 

40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 40 40 80 
  

SAÚDE E SOCIEDADE IV Saúde Coletiva-Epidemiologia I 80 40 120 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 40 120 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 4º PERÍODO 380 280 660 
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5º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

CLÍNICA MÉDICA I 

Cardiologia 40 40 80 

Pneumologia 40 40 80 

Hematologia 40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 120 120 240 
  

SAÚDE DA MULHER I Ginecologia e Obstetrícia I 80 40 120 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 40 120 
  

FUNDAMENTOS DE 
ONCOLOGIA 

Oncologia 40 20 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 40 20 60 
  

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGENS 

Radiologia, Ultrassonografia, 
Ecografia e Medicina Nuclear. 

20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 40 60 
  

RELAÇÃO MÉDICO, 
PACIENTE FAMÍLIA E 

COMUNIDADE 
Fundamentos de Psicologia 20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 40 60 
  

SAÚDE E SOCIEDADE V Saúde Coletiva-Epidemiologia II 80 40 120 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 40 120 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 5º PERÍODO 360 300 660 
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6º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

CLÍNICA MÉDICA II 

Gastrenterologia 40 40 80 

Endocrinologia 40 40 80 

Nefrologia 40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 120 120 240 
  

SAÚDE DA MULHER II 
Ginecologia, Obstetrícia e 
Fundamentos de Mastologia 

80 40 120 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 80 40 120 
  

SAÚDE DA CRIANÇA I Pediatria e Puericultura 60 40 100 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 60 40 100 
  

FUNDAMENTOS DE 
ANESTESIOLOGIA 

Anestesiologia 20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 40 60 
  

NUTRIÇÃO E OBESIDADE Nutrição e Endocrinologia 20 20 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 20 40 
  

SAÚDE E SOCIEDADE VI 
Unidade Curricular de 
Extensão: Saúde Coletiva I 

20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 40 60 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 6º PERÍODO 320 300 620 

 

 

 

 



299 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

CLÍNICA MÉDICA III 

Dermatologia 40 40 80 

Alergia-Imunologia Clínica 40 40 80 

Reumatologia 40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 120 120 240 
  

SAÚDE DA MULHER III Ginecologia e Obstetrícia II 60 40 100 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 60 40 100 
  

SAÚDE DA CRIANÇA II 
Pediatria, Puericultura e 
Cirurgia Pediátrica 

60 40 100 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 60 40 100 
  

CLÍNICA CIRÚRGICA I Cirurgia Geral 20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 40 60 
  

DIABETES E HIPERTENSÃO 
ARTERIAL 

Epidemiologia, Cardiologia e 
Endocrinologia 

20 20 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 20 40 
  

SAÚDE E SOCIEDADE VII 
Unidade Curricular de 
Extensão: Saúde Coletiva II 

20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 40 60 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 7º PERÍODO 300 300 600 
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8º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

CLÍNICA MÉDICA IV Fundamentos de Neurologia 40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 40 40 80 
  

SAÚDE DA MULHER IV Ginecologia e Obstetrícia III 20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 20 40 60 

  

SAÚDE DA CRIANÇA III Neonatologia e Perinatologia I. 40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 40 40 80 
  

CLÍNICA CIRÚRGICA II 
Fundamentos de Cirurgia 
Vascular; Cirurgia da Cabeça e 
do Pescoço. 

40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 40 40 80 
  

OFTALMOLOGIA E 
OTORRINOLARINGOLOGIA 

Oftalmologia 20 40 60 

Otorrinolaringologia 20 40 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 40 80 120 
  

SAÚDE DO IDOSO I Geriatria e Gerontologia I 40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 40 40 80 
  

SAÚDE MENTAL I Fundamentos de Psiquiatria 40 40 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 40 40 80 
  

SAÚDE E SOCIEDADE VIII 
Unidade Curricular de 
Extensão: Medicina Legal e 
Saúde do Trabalhador 

0 40 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 0 40 40 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 8º PERÍODO 260 360 620 
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9º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

CLÍNICA MÉDICA V 
Reumatologia; Diagnóstico por 
Imagens 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE DA MULHER V Obstetrícia 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE DA CRIANÇA IV Neonatologia e Perinatologia II. 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

CLÍNICA CIRÚRGICA III Ortopedia-Traumatologia 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE DO IDOSO II Geriatria e Gerontologia II 10 48 58 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 10 48 58 
  

SAÚDE MENTAL II Psiquiatria I 24 24 48 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 24 48 
  

URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA I 

Pronto Atendimento e Pronto 
Socorro I 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE E SOCIEDADE IX 
Unidade Curricular de Extensão: 
Atenção Básica 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 9º PERÍODO 178 792 970 
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10º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

CLÍNICA MÉDICA VI 
Urologia Clínica; Neurologia; 
Dermatologia. 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE DA MULHER VI 
Obstetrícia e Pré-natal de Alto 
Risco. 

    144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE DA CRIANÇA V Pediatria I 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
   

CLÍNICA CIRÚRGICA IV 
Cirurgia cardiovascular; Cirurgia 
da cabeça e do pescoço. 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE MENTAL III Psiquiatria II 24 72 96 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 72 96 
  

URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA II 

Pronto Atendimento e Pronto 
Socorro II 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE E SOCIEDADE 
X 

Atenção Básica I 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 10º PERÍODO 168 792 960 
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11º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

CLÍNICA MÉDICA VII 
Cardiologia; Nefrologia; 
Pneumologia. 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE DA MULHER VII Ginecologia 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE DA CRIANÇA VI Pediatria II 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

CLÍNICA CIRÚRGICA V 
Cirurgia pediátrica; urologia 
cirúrgica 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

GESTÃO EM SAÚDE I 
Serviços Públicos de Saúde 
e Hospitais. 

24 72 96 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 72 96 
  

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
III 

Pronto Atendimento e Pronto 
Socorro III 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE E SOCIEDADE XI Atenção Básica II 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 11º PERÍODO 168 792 960 
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12º PERÍODO 
CARGA HORARIA SEMESTRAL DOS MÓDULOS E GRUPOS TEMÀTICOS 

MÓDULO GRUPO TEMÁTICO TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL 

CLÍNICA MÉDICA VIII 
Gastrenterologia; Medicina 
Intensiva. 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE DA MULHER VIII Ginecologia e Mastologia 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE DA CRIANÇA VII Pediatria III 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

CLÍNICA CIRÚRGICA VI 
Cirurgia Geral; Neurocirurgia; 
Anestesiologia. 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

GESTÃO EM SAÚDE II Clínicas e Consultórios. 24 72 96 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 72 96 
  

URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA IV 

Pronto Atendimento e Pronto 
Socorro IV 

24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

SAÚDE E SOCIEDADE XII Atenção Básica III 24 120 144 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 24 120 144 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 12º PERÍODO 168 792 960 

 


