
8 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO   
 

 
Em conformidade às DCNs do curso de Medicina, o Trabalho de Conclusão de Curso não 

constitui componente curricular obrigatório. Contudo, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o 

Colegiado do Curso, estabeleceram ações curriculares integradas para o desenvolvimento do 

pensamento científico, na produção e socialização de novos conhecimentos, com estratégias 

metodológicas que estimulam os discentes à pesquisa em todo o processo de ensino-

aprendizagem, por meio da indissociabilidade ensino, pesquisa extensão, desde os primeiros 

períodos do curso.  Nessa perspectiva, transversalmente aos Módulos Curriculares, seis 

componentes destacam-se como fomentadores da iniciação científica, na formação dos 

egressos de curso de Medicina da UNIVALE, sendo:  
 
 

1- O Seminário Integrador, realizado do 1º ao 8º períodos do curso, o qual consiste na pesquisa 

de temas contextualizados, tendo como produto a produção de artigos, com defesa pública 

perante a uma banca de professores, resultando na publicação de artigos no Simpósio de 

Pesquisa da Univale, promovido pela Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da 

Univale e em outros eventos científicos;  
 

2- A Extensão Universitária, de acordo com o Plano Nacional de Extensão, é um processo 

educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. No curso de Medicina a 

Extensão Curricular constitui-se em processos interdisciplinares, político-educacionais, 

culturais, científicos e tecnológicos, que promove a interação entre os discentes e o SUS, por 

meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação ensino e a pesquisa. 
 

 

3- O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, regulamentado em conformidade com as 

DCNs, Projeto Pedagógico do Curso e normas regimentais da UNIVALE, fortalece a pesquisa 

e produção de relatórios técnicos, por meio da associação teoria-prática, sendo realizado pelos 

estudantes do 9º ao 12º períodos. Nessa perspectiva, o Estágio Curricular possibilita a inserção 

do aluno nos cenários do SUS e em diversos espaços de promoção à saúde, integrando as 

áreas de atenção, gestão e educação em saúde,  constituindo-se num processo formativo  que 

possibilita ao discente o estabelecimento de contatos com a realidade profissional, por meio de 

uma participação efetiva e supervisionada, de ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de 

propor soluções aos problemas relacionados ao processo saúde-doença, de forma 

contextualizada, levando-se em conta os dados epidemiológicos locorregionais.  
 

 

4- As Atividades Complementares, realizadas por meio de pesquisas bibliográficas, estudos de 

casos e mapas conceituais, orientadas e validadas por comissão de professores. 
 

5- As Atividades Práticas Supervisionadas (APS), realizadas pelos discentes, previstas nos 

Planos de Ensino, resultam em relatórios, portfólios e outras produções de trabalhos de 

iniciação científica.  

6- A oferta dos Grupos Temáticos Metodologia Científica no Módulo História da Medicina 

reforça o compromisso da formação dos egressos com o perfil autônomo e de determinação 

em aprender a aprender, pelo ensino, pesquisa e extensão. 


