
3- PERFIL DO EGRESSO 

 

Em conformidade ao que determinam as DCNs, 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, constituindo-se referência absoluta para  as 

ações didático-pedagógicas que estruturam o processo formativo do médico. Nessa perspectiva, o 

Núcleo Docente do Curso (NDE) valida semestralmente os Planos de Ensino, tendo como critérios 

de análise os objetivos propostos, conteúdos atualizados, metodologias ativas, recursos didáticos 

interativos, bibliografias dentro da nova métrica qualitativa e os critérios e instrumentos de avaliação, 

capazes de regular o desenvolvimento das habilidades e competências definidas ao perfil do egresso.  

Ao final do curso, o graduado deverá demonstrar as competências, habilidades, atitudes e 

conhecimentos necessários para um eficiente desempenho nas áreas de atenção à saúde, em gestão 

e educação em saúde.  Considerar a diversidade humana que singulariza cada pessoa ou cada grupo 

social, primando pela equidade como direito à cidadania; compreender os princípios, diretrizes e 

políticas do sistema de saúde, e participar de ações de gerenciamento e administração para promover 

o bem estar da comunidade locorregional; e  corresponsabilizar-se pela sua própria formação inicial, 

com autonomia,  responsabilidade social, comprometendo-se com a formação das futuras gerações 

de profissionais de saúde, e, sobretudo ter atitude de aprender a aprender, como postura ativa  do 

processo de formação inicial e continuada. Consolidado, o perfil desejado, o egresso estará habilitado 

para o trabalho em programas multiprofissionais instituídos pelo Ministério da Saúde, capazes de 

promover e recuperar a saúde e prevenir doenças nos planos individual e coletivo, com atuação 

eficiente e eficaz com base nas evidências científicas. Pelo exposto, o PPC de Medicina destinou 

uma adequada carga horária para as atividades práticas, teóricas, de extensão e de iniciação 

científica correlatas às áreas de Saúde individual e coletiva, privilegiando as interações junto às 

comunidades locorregionais, que atendam o quadro epidemiológico dos territórios de atuação. 

 

 

 

 

 


