
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL:  

MÓDULOS ESPECIAIS INTEGRANTES DO PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE MEDICINA 

 

No sentido de fornecer ao aluno um processo abrangente de formação 

humanística, crítica e reflexiva, capacitando-o para atuar na área médica com 

responsabilidade social, a equipe elaboradora do Projeto Pedagógico criou módulos 

especiais que configuram o Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional. 

Estes módulos ocorrerão concomitantemente aos oito módulos usuais, obedecendo 

à temática das fases curriculares, com enfoques que visarão à organização da vida 

acadêmica, ao domínio de diferentes linguagens, ao uso das tecnologias da 

comunicação, ao desenvolvimento de pesquisas, bem como ao desenvolvimento de 

atitudes e valores orientados para a cidadania. 

 No primeiro ano os componentes curriculares versarão sobre diferentes 

linguagens – nas áreas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Informática. 

Instrumentos esses, na contemporaneidade, indispensáveis tanto para a formação 

do acadêmico – para seu desenvolvimento durante o curso - quanto para a 

aquisição e produção de conhecimento deste em relação a sua profissão e a sua 

inserção social.  

No segundo ano, os módulos especiais orientarão sobre comportamento 

humano na prática médica e pesquisa científica. No terceiro período serão 

trabalhadas as especificidades metodológicas para o desempenho acadêmico e no 

quarto período os alunos serão capacitados a desenvolver em grupos projetos de 

pesquisa na área comportamental, com enfoque no que diz respeito ao 

relacionamento médico-paciente/família. Essas discussões sobre a pesquisa na 

formação do acadêmico de medicina, bem como o desenvolvimento de alguns 

trabalhos específicos, ocorrerão inicialmente neste módulo, mas permanecerão até o 

final do curso, em forma de projetos que visem à operacionalização dos demais 

trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos; principalmente à pesquisa 

específica para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, resgatada no sétimo 

período.  

No terceiro e no quarto anos, o Programa está organizado com componentes 

curriculares voltados à Humanização e Acolhimento. No quinto período serão 

debatidas questões sobre o universo da promoção e prevenção da saúde, bem 

como o tratamento e a reabilitação, com uma série de práticas chamadas 



comumente Terapias Alternativas (dentre elas, a homeopatia, acupuntura e 

fitoterapia).  Além dessas práticas complementares da medicina, neste mesmo 

período, as discussões versarão sobre as equipes multidisciplinares de trabalho na 

área da saúde – Relacionamentos Interprofissionais. Os dois vieses, no entanto, por 

transitarem em diferentes áreas e concepções, serão conduzidos por um docente 

com a participação – com palestras, seminários e visitas técnicas - de vários 

profissionais das áreas da medicina alternativa e aqueles que podem atuar em 

equipes multidisciplinares – tais como nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros.  

Na sequência, no sexto período, para que o aluno possa reconhecer e refletir 

sobre as diversas normas jurídicas específicas para o exercício da profissão, bem 

como, reconhecer sua responsabilidade civil e, até, criminal por eventuais erros, 

será debatido, neste Programa, o Direito na área médica.   

No sétimo período, resgatam-se as orientações sobre a pesquisa, conforme já 

explicitado neste Programa, para o projeto individual que culminará no Trabalho de 

Conclusão de Curso/artigo - Produção Acadêmica I, com a orientação para o projeto 

individual, e o desenvolvimento do artigo, que será entrelaçado às atividades 

complementares do curso, com 60 horas para Produção Acadêmica II. A proposta 

principal da produção deste artigo é contribuir para uma formação de um profissional 

que articule constantemente a pesquisa a sua atuação profissional, dominando os 

conhecimentos científicos subjacentes à prática médica. 

Também no sétimo e, ainda, no oitavo períodos, o acadêmico terá discussões 

que visarão a sua atuação profissional, com responsabilidade social e ética, 

agregando valores necessários ao Marketing pessoal e à gestão de negócios, 

promovendo uma visão de empreendedorismo, com componentes curriculares de 

Marketing em Saúde e Gestão Estratégica de Negócios em Saúde. Esta última 

disciplina compõe o Programa como uma disciplina optativa. 

Os alunos poderão escolher entre Gestão Estratégica de Negócios em Saúde 

e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Os componentes curriculares que compõem LIBRAS visam, além de 

proporcionar o aprendizado do vocabulário básico da língua de sinais, também a 

formação para um olhar diferente para a pessoa surda, valorizando sua cultura, com 

uma visão de acolhimento e respeito à diversidade. 

A avaliação neste Programa será organizada com os mesmos requisitos 

estabelecidos para os módulos usuais. No entanto, também poderão ser elaborados, 



considerando as necessidades observadas pelos professores e acadêmicos, 

projetos de extensão que complementem as discussões. 

 Os módulos terão caráter interdisciplinar, multidisciplinar e transformador; as 

questões sobre a ética médica permearão todo o desenvolver do curso como práxis 

precípua na formação do profissional. 

 Seguem abaixo a organização da estrutura, com os componentes 

curriculares. 

 

MÓDULO ESPECIAL – INSTRUMENTOS DE LINGUAGEM 

1° Ano 

  

1° SEMESTRE 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (36 horas/aula) 

 

A unidade básica da linguagem verbal é o texto, compreendido como o 

discurso que se produz; a sua função comunicativa é o principal eixo de sua 

atualização. O texto é único como enunciado, mas múltiplo enquanto possibilidades. 

Dessa forma, o caráter sociointeracionista da linguagem verbal aponta para uma 

opção metodológica de verificação do saber linguístico do acadêmico. A partir dessa 

avaliação diagnóstica, o trabalho da disciplina será organizado para que o aluno 

adquira as seguintes competências e habilidades: 

- Utilizar-se da linguagem verbal como meio de interação social; 

- Posicionar-se criticamente confrontando opiniões, pontos de vista, pela 

argumentação, evidenciando senso crítico;  

- Reconhecer as intenções do enunciador, sendo capaz de aderir ou recusar as 

posições ideológicas sustentadas por ele;  

- Adequar a linguagem ao contexto social; 

- Analisar textos como produtos de determinadas situações discursivas, a partir das 

estratégias linguísticas empregadas pelo produtor; 

- Utilizar-se da linguagem escrita como apoio para registro, documentação e análise; 

- Utilizar-se da linguagem, nos três eixos – oralidade, leitura e escrita, para a 

elaboração dos trabalhos acadêmicos.  

 

 



EMENTA  

 

A partir da concepção socioiteracionista da linguagem, enfocar o trabalho com 

a leitura e a escrita de textos, por meio da prática de leitura interpretativa de textos 

diversos e da área específica, enfocando, ainda, a produção acadêmica. 

 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Ampliar o conjunto dos conhecimentos discursivos, semânticos e gramaticais 

envolvidos na construção dos sentidos dos textos.    

 

 

CONTEÚDOS 

 

1. Reflexão sobre a noção de texto como unidade de sentido 

1.1 Discurso, texto e textualidade 

1.2 As condições do dizer (o quê, para quem, para quê, onde, como) 

2. Prática de leitura de textos 

2.1 Leitura e interpretação de textos verbais e não-verbais 

2.2. Leitura contrastiva de textos verbais e não-verbais 

2.3 Polifonia, inferências, pressuposições, intertextualidade 

3. Prática de produção de texto 

3.1 A coerência textual (argumentatividade, informatividade, não-contradição, 

ambiguidade, sequência, senso-comum) 

3.2 O texto dissertativo: características 

3.3 O texto acadêmico: a paráfrase, o resumo, as citações 

4. Prática de Análise Linguística 

4.1 Mecanismos de coesão textual (referencial e sequencial) e os operadores 

argumentativos 

4.2 Tópicos gramaticais importantes para a escrita de textos acadêmicos: uso dos 

tempos verbais, concordância verbal e nominal, pontuação 

4.3 Revisão e reescrita de textos 



Obs. Os conteúdos não seguirão necessariamente a ordem acima, uma vez que 

serão entrelaçados às práticas de análise linguística, leitura e produção de texto. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

KOCH, Ingedore. Desvendando os segredos do texto. 7. ed. São Paulo: Cortez, 

2011. 

 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto.16. ed. São 

Paulo: Ática, 2005. 

 

FARACO, Carlos; TEZZA, Cristovão. Oficina de texto. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2010. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas para 

cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

HOUAISS, Antonio. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2008. 

 

LUCKESI, Cipriano. Fazer Universidade: Uma proposta Metodológica. 12.ed. São 

Paulo: Cortez, 2001.      

 

Thêma et Scientia. Revista Científica Multidisciplinar da Faculdade Assis 

Gurgacz. 1.ed. Brilhograph, 2011.   

 

TUFANO, Douglas. Guia Prático da Nova Ortografia. São Paulo: Melhoramentos, 

2008.  

 

 

MÓDULO ESPECIAL II – INSTRUMENTOS DE LINGUAGEM 

1° Ano 



  

2° SEMESTRE 

 

INFORMÁTICA (18 horas/aula) 

 

A informática está presente em todos os segmentos sociais e a academia 

precisa acompanhar esse processo. No curso de Medicina, mais especificamente, a 

disciplina deverá ter conotação interdisciplinar e servir de suporte para todas as 

outras disciplinas do curso. Dessa forma, pretende-se que o acadêmico atinja as 

seguintes competências e habilidades: 

- Reconhecer o papel da informática na vida sociocultural; 

- Dominar as funções computacionais, que facilitem a incorporação de ferramentas 

específicas em sua atividade profissional;  

- Estabelecer relação com outras áreas de conhecimento a fim de promover 

competências cognitivas e sociais.   

 

 

EMENTA 

 

Conceitos básicos sobre computação e sobre computação na medicina; uso 

de planilha eletrônica e aplicativos computacionais; gerenciadores de bancos de 

dados; familiarização com sites de educação médica; padrões em informática 

médica; prontuário eletrônico de paciente. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Propiciar o resgate das noções básicas de informática, promovendo também 

o trabalho com sistemas operacionais e programas que contribuam para a 

organização do trabalho médico.   

 

CONTEÚDOS  

 

1 Ambiente computacional 

1.1 Sistemas de Arquivo 



1.2 Controle de acesso (restrição às informações)  

2 Aplicativos Comuns 

2.1 Editor de Textos 

2.2 Planilhas Eletrônicas 

2.3 Noções de Banco de Dados 

3 Sistemas computacionais aplicados à medicina 

3.1 Controle de Pacientes 

3.2 Prontuário Eletrônico 

3.3 Sistemas de Informações médicas (acesso às bases de dados) 

4 Uso da Internet para informações médicas 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

Núcleo Técnico e Editorial Pearson Education.  Microsoft Excel 2002 Passo a Passo, 

Pearson Education, SP, 2002. 

 

Núcleo Técnico e Editorial Pearson Education.  Microsoft Word 2002 Passo a Passo, 

Pearson Education, SP, 2002. 

 

Núcleo Técnico e Editorial Pearson Education.  Microsoft Access Passo a Passo, 

Pearson Education, SP, 2002. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

Núcleo Técnico e Editorial Pearson Education.  Microsoft Windows XP Passo a 

Passo, Pearson Education, SP, 2002. 

 

Núcleo Técnico e Editorial Pearson Education.  Internet Passo a Passo, Pearson 

Education, SP, 2002. 

 



International Journal of Medical Informatics, acesso on-line em 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13865056  

 

 

LÍNGUA INGLESA (18 horas/aula) 

 

Integrada à área de instrumentos de linguagem, a língua inglesa, como língua 

estrangeira assume condição de ser parte indissociável do conjunto de 

conhecimentos essenciais que permitem ao acadêmico aproximar-se e apropriar-se 

dos conhecimentos culturais e científicos do mundo globalizado. A partir de uma 

avaliação diagnóstica, a disciplina será organizada para promover o interesse do 

acadêmico pelas seguintes competências e habilidades: 

- Realizar leituras de textos técnicos da área médica em língua inglesa; 

- Compreender e interpretar em que medida os enunciados refletem a forma de ser, 

de pensar, de agir e de sentir de quem os produz. 

 

 

EMENTA 

 

Estudo de textos referentes à área de Medicina usando as estratégias de 

leitura skimmig e scanning e os níveis de compreensão general points e main points 

comprehension; exploração de termos técnicos específicos. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Despertar o interesse do acadêmico em buscar e/ou aprofundar os 

conhecimentos necessários para a leitura de textos técnicos referentes à área 

médica.    

 

 

CONTEÚDOS 

 

1   Introdução à Língua Inglesa Instrumental 

2  Considerações gerais sobre a leitura 



2.1 Razões para se ler em Língua Inglesa 

3   Introdução às estratégias de Leitura 

3.1 Layout 

3.2 Predição 

3.3 Skimming 

3.4 Scanning 

3.5 Cognatos e falsos cognatos 

3.6 Palavras-chaves e repetidas 

4   Tempos verbais 

5   Ordem das palavras: Headwords (Palavras principais) e Modifiers (modificadores) 

6    Partes do discurso 

6.1 Pronomes 

6.2 Verbos 

6.3 Advérbios 

6.4 Preposições 

6.5 Conjunções 

7 Formação de palavras: Afixos: prefixos e sufixos 

8 Vocabulário técnico e específico 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: Estratégias de Leitura. Módulos I e II. 

São Paulo: Textonovo, 2001. 

 

MURPHY, Raymond. Grammar in use – Melbourne, Australia: Cambridge 

University Press, 1989. 

 

 

SWAN, Michael; WALTER, Catherine. How English works - Oxford: Oxford 

University Press, 2000. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

JACOBS, Michel A. Como não aprender inglês: erros comuns do aluno brasileiro. 

Vol.I e II – São Paulo: M.A. Jacobs, 1999.  

 

GLENDINNING, Eric H. and HOLMSTROM, Beverly A. S.  English in Medicine. 

Cambridge University Press, 2001. 

 

PAIVA, V.LM.O. Desenvolvendo a habilidade de leitura In: PAIVA, V.L.M.O. (Org.). 

Práticas de ensino e aprendizagem de inglês com foco na autonomia. Belo 

Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2005. 

 

PASSWORD. English Dictionary for Speakers of Portuguese. New Edition. Martins 

Fontes. 2001 

 

 

MÓDULO ESPECIAL III – COMPORTAMENTO HUMANO NA PRÁTICA MÉDICA E 

PESQUISA CIENTÍFICA  

2° Ano 

  

3° SEMESTRE 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA (36 horas) 

 

A disciplina de Metodologia Científica é de extrema relevância nos cursos de 

graduação, principalmente por introduzir os acadêmicos à vida universitária, 

propiciando-lhes as bases de uma nova concepção de mundo, mediante uma visão 

científica do conhecimento. Além disso, a disciplina também contribui para que o 

aluno adquira autonomia diante da sistematização de seus estudos nas demais 

disciplinas do curso. Dessa forma, com a disciplina, espera-se que o acadêmico do 

curso de Medicina adquira competências para:  

- Compreender as especificidades do conhecimento científico frente aos demais 

modos de conhecer; 

- Construir os modelos teóricos aplicando-os na produção dos trabalhos acadêmicos 

- Compreender a dinâmica da vida acadêmica e desenvolver as habilidades 

necessárias para sua organização e estudos; 



- Utilizar os procedimentos científicos e seus modelos para a construção do saber. 

    

        

EMENTA  

 

Análise, discussão crítica e aprofundamento das concepções, dos conceitos, 

métodos e instrumentos de análise do conhecimento e da sua produção dentro de 

uma perspectiva histórica e das visões críticas do conhecimento. Superação do 

conceito de conhecimento em nível de senso comum pelo processo de reprodução, 

produção e elaboração do conhecimento científico/filosófico. Orientações sobre 

leitura e apontamentos de leituras para pesquisa. Elaboração de trabalhos 

acadêmicos, segundo normas técnicas. Elaboração de projetos de pesquisa, com 

elaboração de plano provisório.  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Propiciar aos acadêmicos uma visão científica do conhecimento e uma visão 

crítico-reflexiva da sociedade e das representações socio-culturais, tematizando os 

problemas básicos da produção do conhecimento científico. 

 

CONTEÚDOS 

 

1 Noções preliminares 

1.1 Do senso comum à consciência crítica 

1.2 Gênese do conhecimento: níveis do conhecimento 

2  A leitura e sua prática efetiva 

2.1 Estratégias de leitura para diferentes tipologias textuais 

2.2 Pesquisa bibliográfica: passos da leitura 

2.3 Técnicas de fichamento 

2.4 Resumo 

2.5 Síntese 

2.6 Resenha 

 

 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

DEMO, P. Pesquisa e construção do conhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo 

universitário, 1996. 

 

_____, Desafios modernos da educação. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1993 

 

MARCONI, M; LAKATOS, E. Metodologia científica. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2000.    

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

ARANHA, M; MARTINS, M. Filosofando: introdução a filosofia. São Paulo: 

Moderna, 1993. 

 

SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. São Paulo, 1993. 

 

TRIVINOS, A. A pesquisa qualitativa em educação: o Positivismo, a 

Fenomenologia, o Marxismo. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

Manual para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos das 

Faculdades Assis Gurgacz, Dom Bosco e FAQ. 3. ed. Cascavel, 2006.   

 

 

MÓDULO ESPECIAL IV – COMPORTAMENTO HUMANO NA PRÁTICA MÉDICA 

E PESQUISA CIENTÍFICA  

2° Ano 

4° SEMESTRE 

 

PESQUISA APLICADA À ÁREA MÉDICA (36 horas/aula) 

 

 Os fins do Ensino Superior justificam-se, não só, pelo ensino, mas também 

pela pesquisa e pela extensão. Dessa forma, a disciplina de Pesquisa aplicada à 

área médica torna-se indispensável neste curso uma vez que promove a inserção do 



acadêmico no campo da pesquisa, com o viés da investigação e da análise de 

determinadas práxis existentes na área de sua formação. Com a disciplina espera-

se que o acadêmico adquira competências para: 

- Conhecer e analisar diferentes direções/enfoques na pesquisa na área médica; 

- Desenvolver meios teóricos e metodológicos para o planejamento e execução de 

projetos de pesquisa no âmbito das relações sociais, econômicas e culturais.   

 

EMENTA  

 

Investigação, problematização e teorização da prática médica através de um 

processo metódico de pesquisa e reflexão da realidade. Análise dos métodos e dos 

instrumentos de uma pesquisa acadêmica-científica. Elaboração de um trabalho 

acadêmico resultante do projeto de pesquisa. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover a investigação acadêmica-científica da prática médica, 

introduzindo, discutindo e aprofundando os conhecimentos em relação aos 

princípios bioéticos da pesquisa científica envolvendo seres humanos. 

 

 

CONTEÚDOS  

 

 

1 As grandes linhas metodológicas da produção do conhecimento 

1.1 Empirismo 

1.2 Racionalismo 

1.3 Idealismo 

1.4 Fenomenologia 

1.5 Materialismo histórico 

 

2 Produção científica 

2.1 Métodos de pesquisa 

2.1 Delimitação do tema de pesquisa  

2.2 Plano provisório de pesquisa 



2.3 Artigo científico  

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

ANDRADE, Maria M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 6.ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 

DEMO, P. Pesquisa e construção do conhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo 

brasileiro, 1996. 

 

CERVO, A.; BERVIAN, P. Metodologia para uso dos estudantes universitários. 

4.ed. São Paulo: Markron Books, 1996.   

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

ARANHA, M; MARTINS, M. Filosofando: introdução a filosofia. São Paulo: 

Moderna, 1993. 

 

SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. São Paulo, 1993. 

 

TRIVINOS, A. A pesquisa qualitativa em educação: o Positivismo, a 

Fenomenologia, o Marxismo. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

Manual para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos das 

Faculdades Assis Gurgacz, Dom Bosco e FAQ. 3. ed. Cascavel, 2006.   

 

 

MÓDULO ESPECIAL V –3° Ano 

HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO I 

 

 

5° SEMESTRE 



 

 

TERAPIAS ALTERNATIVAS E ADJUVANTES (18 horas/aula)  

 

A apresentação ao aluno de medicina dessas principais formas alternativas 

de cuidar da saúde é fundamental para prepará-lo para uma situação com a qual ele 

se deparará em sua prática cotidiana. Essa temática, no entanto, por transitar em 

diferentes áreas e diferentes concepções, será conduzida por um docente que 

organizará palestras com os profissionais de cada área, bem como visitas em seus 

locais de trabalho. Assim, ao final da disciplina, espera-se que o aluno tenha 

competência para:  

- Reconhecer e refletir sobre os fundamentos teóricos das formas alternativas do 

cuidar da saúde; 

- Analisar a prática da medicina alternativa. 

 

 

EMENTA 

 

Principais formas alternativas de cuidar da saúde, utilizadas no Brasil - 

Acupuntura, Homeopatia, Medicina Chinesa e Fitoterapia – seus fundamentos 

filosóficos e técnicos, aliados a observação e análise da prática da medicina 

alternativa. 

 

 

OBJETIVO 

 

Apresentar ao aluno de medicina os fundamentos filosóficos e técnicos que 

embasam as terapias alternativas mais freqüentemente utilizadas no Brasil, 

promovendo as interfaces possíveis. 

 

 

CONTEÚDOS 

 

1 Fundamentos filosóficos e técnicos das principais terapias alternativas 

1.1 Conceitos, princípios e procedimentos da Acupuntura 



1.2 Princípios e procedimentos da Homeopatia 

1.3 Princípios e procedimentos da Medicina Chinesa 

1.4 Princípios e procedimentos da Fitoterapia 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

JONAS, W; LEVIN, J. Tratado de Medicina Complementar e Alternativa. 1.ed. São 

paulo: Editora Manole, 2001. 

 

PANIZZA, S. Plantas que curam: cheiro de mato. 27.ed. São Paulo: IBRASA, 1997. 

 

YUNES,R.; CALIXTO, J. Plantas Medicinais sob a ótica da Química Medicinal 

Moderna. Chapecó- SC: Argos, 2001. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

CREUS, J; OSORIO, M.; ALONSO,J. et al. Fitoterapia: Vademécum de Prescripción. 

4.ed. Elsevier: Espanã, 2003. 

 

ERNST, E.; WHITE, A. Acupuntura: uma avaliação científica. São Paulo: Manole, 

2001. 

 

STASI, L.(org.) Plantas Medicinais: arte e ciência São Paulo: Editora Unesp, 1996. 

 

GIL, E. Controle Físico-Químico de Qualidade de Medicamentos. 3.ed. São Paulo: 

2010. 

 

CHAITOW, L. O tratamento da dor pela acupuntura. São Paulo: Manole, 2001.   

 

 

RELACIONAMENTOS INTERPROFISSIONAIS (18 horas/aula) 



 

 

 As equipes multidisciplinares estão cada vez mais frequentes no mercado de 

trabalho da sociedade contemporânea; profissionais das mais diversas áreas 

formam grupos de trabalho e dividem um determinado espaço, em contextos sociais, 

econômicos, culturais e políticos específicos. Além disso, mesmo quando o 

profissional atua num determinado contexto individual, ele depende, por fazer parte 

de uma sociedade organizada - na qual cada um desempenha determinadas 

funções - de profissionais de outras áreas. Dessa forma, está disciplina será 

conduzida com intenção de contribuir para que os acadêmicos tenham competência 

para: 

- Refletir sobre a inserção do médico no contexto social, cultural e econômico da 

contemporaneidade; 

- Compreender os processos grupais, as relações interpessoais e os principais 

componentes das relações interprofissionais.    

 

 

EMENTA 

 

Contato com Profissionais das áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, 

Nutrição, Psicologia e Odontologia, visando à análise da interação multiprofissional, 

da cooperação e a coordenação dos esforços necessários para atender as 

demandas do ambiente sócio-técnico. Seminário que promova as interfaces 

possíveis entre as áreas. 

 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Promover a instrumentalização reflexiva sobre os processos grupais, as 

relações interpessoais e os principais componentes das relações interprofissionais, 

possibilitando ao acadêmico a análise sobre a inserção do profissional médico no 

contexto social, cultural e econômico.    

 

 

CONTEÚDOS  



 

1 A multidisciplinaridade na área da saúde 

2 As relações interpessoais e interprofissionais na área da saúde 

3 Políticas públicas de saúde 

4 Aspectos éticos nas relações interpessoais e interprofissionais da área da saúde  

 

 

MÓDULO ESPECIAL VI –3° Ano 

HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO II 

 

 

6° SEMESTRE 

 

 

DIREITO NA ÁREA MÉDICA (36 horas/aula)  

 

Diante do grau de complexidade que a sociedade contemporânea vem 

alcançando, o Estado tem se tornado cada vez mais presente na vida dos cidadãos; 

instituindo leis que regulamentam sua conduta. Esta constatação é válida, 

obviamente, também para os profissionais da área da saúde, com algumas 

especificidades ressaltadas. Além das normas comuns a todos os cidadãos, os 

legisladores têm elaborado normas que regulamentam a atuação desses 

profissionais, especialmente para médico. Isso é conseqüência das extraordinárias 

conquistas científicas no campo do conhecimento do corpo humano e da 

biotecnologia. Assim, espera-se que o acadêmico adquira competência para: 

- Reconhecer e refletir sobre as diversas normas jurídicas específicas para os 

médicos; 

- Analisar as condutas possíveis para o exercício da profissão médica; 

- Reconhecer sua responsabilidade civil e criminal por eventuais erros no exercício 

da profissão médica.     

 

EMENTA  

 

Normas jurídicas, de ordem civil e penal, relacionadas à medicina. Contrato 

de prestação de serviços pelo médico. Direitos e deveres do médico e do paciente.  



 

OBJETIVO 

 

Propiciar aos acadêmicos conhecimentos específicos acerca das principais 

normas jurídicas que regulamentam os direitos e os deveres do paciente e do 

médico durante o contrato de prestação de serviço. 

 

 

CONTEÚDOS 

 

 

1 Normas civis que regulam os contratos de prestação de serviço 

2 Principais normas penais relacionadas às atividades do médico 

3 Legislação recente relacionada às novas tecnologias da área médica 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Manual de introdução ao estudo do direito. 4.ed. 

São Paulo : Saraiva, 2004 

 

DINIZ, Maria Helana. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2002. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 

2003. 

  

 

MÓDULO ESPECIAL V –4° Ano 

HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO III 

 

 



7° SEMESTRE 

 

(18 HORAS/AULA) 

PRODUÇÃO ACADÊMICA I TCC 

 

EMENTA  

Produção de um projeto de pesquisa que seja aplicável, elaborado a partir do 

conhecimento adquirido durante o curso, seguindo as normas constantes propostas 

pela IES. A carga horária será ocupada em pesquisa e em discussões com o 

orientador do trabalho. O orientador, escolhido pelo discente, dentro das normas do 

regulamento específico do TCC, será responsável pela discussão e ajuda na 

confecção do projeto, dentro da sua linha de pesquisa. A carga horária específica 

será realizada através de reuniões semanais para avaliar o progresso e elucidar as 

dúvidas do discente nas várias fases da confecção do trabalho.  

 

OBJETIVO  

Fornecer oportunidade ao aluno para realizar um trabalho de síntese e integração 

dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Temos, portanto como objetivo 

primário, que o discente tenha a capacidade de realizar um trabalho cientifico. Como 

objetivos secundários que saiba realizar pesquisa bibliográfica, tenha pleno 

conhecimento de metodologia cientifica e saiba escrever e editorar a produção em 

bases cientificas.  

 

CONTEÚDOS 

 

1 Definição da área da pesquisa do TCC 

2 Tipos de pesquisa 

2.1 Pesquisa bibliográfica 

2.2 Pesquisa descritiva 

2.3 Pesquisa experimental 

 

3- Definição de orientador para a pesquisa 

4 Elaboração do projeto de pesquisa 

4.1 Escolha do assunto 



4.2 Delimitação do assunto 

4.3 Objetivos 

4.4 Revisão de literatura 

4.5 Amostragem 

4.6 Cronograma 

4.7 Métodos de pesquisa 

4.8. Análise de dados 

4.9 Discussão dos resultados 

 

5 Definição do título do projeto de TCC 

 

6. Comitê de ética em pesquisa 

6.1 Documentos necessário 

6.2. Elaboração dos documentos 

  

7. Confecção e entrega para avaliação do projeto de pesquisa a ser desenvolvido 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BREVIDELI, M. M. e cols. Trabalho de conclusão de curso. Editora Látria, 2006. 

 

MONTGOMERY, E. Escrevendo trabalhos de conclusão de curso. Editora Alta 

books, 2005.. 

 

Plataforma Capes, consulta de periódicos 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MARTINS, G. A. E cols. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de 

conclusão de curso. 1. ed. Editora Atlás, 2000. 

 



ANSELMO, B. e cols. Produzindo monografia: trabalho de conclusão de curso. 4. ed. 

Ed. Publisher Brasil, 1996 

 

Manual de Trabalhos Acadêmicos da FAG 

 

-- Toda a bibliografia de matérias do curso e relacionados ao seu trabalho de 

pesquisa 

 

 

MARKETING EM SAÚDE (36 HORAS/AULA) 

 

O Marketing está relacionado a entender e a atender ao mercado, 

satisfazendo com produtos e serviços os desejos, as necessidades e as 

expectativas dos clientes/consumidores/pacientes. O Marketing também visa a fazer 

análises de mercado identificando oportunidades e ameaças no ambiente em que os 

negócios acontecem. Dessa forma, esta disciplina propiciará noções básicas sobre a 

prestação de serviços ao profissional da área médica para que este adquira 

competências para: 

- Ter sensibilidade para identificar as necessidades da sociedade; 

- Agregar valor ao serviço prestado; 

- Atuar com responsabilidade social e ética, agregando valores necessários ao 

Marketing pessoal; 

- Tornar-se um empreendedor, percebendo nichos de mercado para sua futura 

atuação. 

 

 

EMENTA  

 

Fundamentos do Marketing: definição, conceitos e funções. Análise de 

mercado, tipos de mercado, segmentação de mercado. Composto de Marketing e 

Marketing pessoal. Noções de ética e responsabilidade social. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 



Promover o desenvolvimento dos acadêmicos com o aumento do 

conhecimento teórico dos conceitos de Administração de Marketing, analisando o 

mercado e o ambiente de negócios, com ética e responsabilidade social. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1  A evolução do marketing através dos tempos 

2  Definindo Marketing 

2.1  Compreendendo os conceitos de marketing e suas funções 

3  O Processo de Marketing 

3.1 Administração do esforço de marketing 

4  Composto de marketing e o meio ambiente 

5  Os Sistemas de Marketing 

6 O Ambiente de marketing 

6.1 Microambiente 

6.2 Macroambiente 

7  Aplicações do marketing 

7.1 Como construir a satisfação do cliente através da qualidade e valor 

8  Marketing de Serviços 

8.1 Tipos de consumidores 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

KOTLER, Philip.: Administração de Marketing- a edição do novo milênio. São 

Paulo: Prentice Hall, 2000. 

 

DIAS, Sérgio R.: Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

PRIDE, W. FERREL, O.C.: Marketing - conceitos e estratégias. 11ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2001. 

 



 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing: Conceitos, Exercícios, Casos. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 1997.  

 

McCARTHY, E. Jerome. PERREAULT Jr. Willian D. Marketing Essencial. Uma 

abordagem gerencial e global. São Paulo: Atlas, 1997.  

 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. São 

Paulo: 

Atlas, 1996. 

 

CHURCHIL, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para o cliente. São 

Paulo: Saraiva, 2000. 

 

 

MÓDULO ESPECIAL VIII –4° Ano 

HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO IV 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

8° SEMESTRE 

 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS EM SAÚDE (36 horas/aula)  

 

 

O desenvolvimento dessa disciplina buscará oferecer um referencial teórico e 

prático que proporcione condições ao acadêmico para perceber a necessidade de 



gestão administrativa nas diferentes áreas de trabalho - Médica-Acadêmica, médica 

do Sistema de Saúde, Médico Pesquisador, Médico Especialista, Médico 

Administrador – Gestor de Hospitais e Clínicas. Para tanto, o acadêmico deverá ser 

competente para: 

- Perceber as diferenças da gestão administrativa nas possíveis áreas de atuação 

médica. 

 

 

EMENTA  

 

Conceitos de Planejamento, Objetivos, Estratégias e Metas. Diagnóstico 

estratégico, com analise de cenários e tendências, atores e fatores socio-políticos, 

econômicos, tecnológicos e culturais. Definição das diretrizes estratégias: missão, 

visão e valores. Plano de ação e controle do planejamento. 

 

OBJETIVO  

 

Capacitar o acadêmico a avaliar o macro e o micro ambiente das 

organizações, identificando oportunidades e ameaças no ambiente externo e 

potencialidades e fragilidades no ambiente interno, desenvolvendo condições para 

manutenção e crescimento do negócio.   

 

 

CONTEÚDOS 

 

1º BIMESTRE 

1 Introdução à Gestão Estratégica 

2 Fundamentos da Gestão Estratégica 

3 Conceitos básicos da Gestão Estratégica 

4 As principais escolas desde o Planejamento Financeiro até Gestão estratégica 

5 A Gestão estratégica nos novos cenários – Tendências Atuais 

6 Diretrizes Estratégicas – Missão – Visão e Valores 

7 Análises Ambiental e Setorial – Macro e microambiente 

8 Modelo Sistêmico do processo de Gestão 

9 Estratégias genéricas de Competição – Foco, diferenciação e baixo custo 



10 Estratégias de Crescimento – integração vertical, horizontal, diversificação 

11 Estratégias Onidirecionais e Focadas 

2º BIMESTRE 

12 Fatores de Competitividade 

13 As 5 forças que regem a concorrência –PORTER 

14 Principais ferramentas estratégicas: 

15. Principais características da Gestão estratégica no novo milênio 

15 Comportamento das Empresas perante o meio ambiente 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ANSOFF. A nova estratégia empresarial. São Paulo: Atlas, 1991. 

  

LOBATO, D.M. Estratégias de empresas. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 

 

OLIVEIRA, D. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologias e práticas. São 

Paulo: Atlas, 2001.  

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

 

ANSOFF, H. Igor. Implantando a Administração Estratégica. São Paulo. Ed. 

Atlas, 1999. 

 

MINTZBERG, H. O processo de estratégia. Porto Alegre: Bookmans, 2001.  

 

PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva. Criando e sustentando um 

desempenho superior. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1999. 

 

PORTER, Michael E. Competição (On Competition) Estratégias Competitivas 

Essenciais. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1999. 

 



SENGE, P. A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização de 

aprendizagem. São Paulo: Best Seller, 1990.  

 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

 

 

EMENTA 

 

A educação bilíngue, a legislação e a inclusão social. Implicações sócio-psico-

linguísticas da surdez. Educação e surdez: aspectos históricos da modalidade 

gestual. Alfabeto manual e os sinais para o aprendizado e interpretação da Língua 

Brasileira de Sinais. A comunicação com a pessoa surda. 

 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar o aprendizado do vocabulário básico da Língua Brasileira de Sinais, 

bem como essa língua contextualizada  - com uma visão contemporânea sobre os 

fundamentos de Inclusão da Educação Especial na área da surdez, orientando para 

o olhar diferente sob a pessoa surda, valorizando sua cultura, sua língua, com 

acolhimento e respeito. 

 

 

CONTEÚDO 

 

1 PROCESSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE SURDOS. 

2. DEFINIÇÃO DE SURDEZ E PROBLEMAS AUDITIVOS. 

3. TEORIAS QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO: 

        3.1.   Educação dos surdos no Brasil e no mundo 

        3.2. Educação especial x educação inclusiva; 

4. AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM. 

        4.1. Oralismo. 

        4.2. Bilingüismo. 



    5. DEFINIÇÕES RELACIONADAS À ESTRUTURA DA LIBRAS: 

        5.1. Parâmetros para a confecção de um sinal na Línguas de Sinais. 

        5.2. Configuração das Mãos (CM) 

        5.3. Ponto de Articulação (PA) 

5.4. Movimento (M) 

        5.5. Orientação ou Direcionamento (O/D)  

        5.6. Expressão Facial e/ou Corporal (EF/C) 

    6. ALFABETO MANUAL. 

    7. NÚMEROS  

    8. SINAIS  

        8.1. Saudação/Cumprimentos 

        8.2. Família.  

        8.3. Alimentos. 

        8.4. Eletrodomesticos. 

        8.5. Identificação Pessoal. 

        8.6. Cores. 

        8.7. Formas geometricas. 

        8.8. Animais. 

        8.9. Escola – móveis e objetos da sala de aula. 

        8.10. Lar (moradia) – móveis e objetos da casa. 

        8.11. Localizações e direções. 

9. DICAS DE COMO RELACIONAR-SE COM A PESSOA SURDA 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GÓES,M.C.R de.Linguagem Surdez e Educação.São Paulo:Autores 

Associados,2002. 

 

 

ALMEIDA,E.C.Atividades Ilustradas em Sinais da Libras.Rio de 

Janeiro:Revinter,2004. 

 

FERNANDES,E.Linguagem e Surdez.Porto Alegre:Artmed,2002. 



 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação de surdos: Ideologias e 

Práticas Pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

 

ALMEIDA,E.C.Atividades Ilustradas em Sinais da Libras.Rio de 

Janeiro:Revinter,2004. 

 

FERNANDES,E.Linguagem e Surdez.Porto Alegre:Artmed,2002. 

 

SOUZA,R.M.Educação De Surdos: Pontos e Contrapontos.São Paulo: SUMMUS, 

2007. 

 

BRASIL, Secretária de educação especial.Educação Especial: A educação dos 

surdos.Brasília: SEESP, 1997. 

 

 


