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APRESENTAÇÃO 
 

Este Projeto Pedagógico do Curso de Graduação de Medicina do Centro Universitário 

Assis Gurgacz - FAG constituiu-se de um processo de reformulação, organizado pelo Núcleo 

de Documentação Institucional junto com o Núcleo de Atendimento ao Docente, com as 

contribuições do Núcleo Docente Estruturante e colegiado do curso, coordenadores e diretores 

da IES, com o objetivo de se evidenciar os fundamentos teóricos norteadores para os 

processos de ensino e aprendizagem, bem como se readequar as atividades de formação 

dentro das tendências vigente no país. Esta construção foi compreendida numa perspectiva de 

entrelaçamento de alguns eixos fundamentais - da teoria e da prática - para que o acadêmico 

possa aprender a aprender constantemente, aprender a agir e a interagir numa visão crítica a 

respeito da realidade.  

Este PPC, como ação intencional, tem um sentido explícito e um compromisso 

definido coletivamente, voltados para o contexto e para as necessidades de elaborar 

estratégias que fundamentem e orientem ações interdisciplinares, buscando, assim, ações 

pedagógicas que possibilitem a interação entre o curso e o mundo do trabalho. 

A proposta, em essência, visa à formação do profissional do curso, com competência 

profissional, pautada no desenvolvimento técnico e científico do curso de Medicina, em 

padrões éticos, atento às necessidades e condições econômicas e socioculturais dos diferentes 

grupos sociais. Comprometido, também, com os valores humanísticos, com a cidadania e com 

a promoção de ações profissionais dentro da ética e ações voltadas à sociedade. 

Entende-se que este Projeto não corresponde apenas às exigências legais, mas à 

qualidade que se pretende para a formação do egresso; qualidade explicitada em cada 

discussão e em cada registro, feitos a partir da compreensão dos espaços educativos, da 

interpretação das necessidades dos educandos do curso e da elucidação da realidade do 

contexto da região. O grupo acredita que o PPC somente se constituirá em elemento norteador 

para as ações de formação, se os sujeitos pertencentes aos processos de ensino e 

aprendizagem se reconhecerem nele, para referendá-lo como tal; um projeto constituído 

coletivamente, de forma que a sua prática tenha compromisso e responsabilidade e que possa 

impulsionar processos de mudanças na realidade em que o egresso se situar. 

 Esse reconhecimento dos discentes e docentes, bem como, a evidência das ações 

necessárias à formação do perfil traçado para o profissional formado pelo Centro 

Universitário Assis Gurgacz - FAG, é o que se almeja com o retrato epistemológico, que 

segue nas páginas deste documento. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
1.1 DADOS DA MANTENEDORA 

  

MANTENEDORA FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ 

Endereço:  Avenida das Torres, nº 500 Bairro: Santo Inácio 

Cascavel-PR 

Ato Normativo A Fundação Assis Gurgacz, sociedade civil de direito 

privado, de fins educacionais e sem fins lucrativos, 

com seu estatuto registrado no Livro 456, folhas 140 a 

143, no Cartório Mion, 1º Notariado – Pessoas 

Jurídicas, de Cascavel, Estado do Paraná, em 03 de 

outubro de 1997, na forma da Lei, rege-se pelos atos 

normativos dos seus órgãos internos, pela legislação 

do Sistema Federal de Ensino Superior, pelo Estatuto 

da sua Mantenedora no que couber, e pelo seu Estatuto 

e Regimento. 

Fone: 045-3321-3900  Fax: 045-33213902 

E-mail: fag@fag.edu.br 

 

1.2 DADOS DA MANTIDA 

  

MANTIDA CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ 

Portaria de Credenciamento da 

IES: 

Portaria nº. 190 de 05/04/2016, publicada em 

DOU de 06/04/2016. 

Endereço:  Avenida das Torres, nº 500 Bairro: Santo Inácio – 

Cascavel-PR. 

Fone: 045-3321-3900 Fax: 045-3321-3902 

E-mail: ndi@fag.edu.br  

Site: www.fag.edu.br  
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1.3 PERFIL E MISSÃO DA IES 

 

MISSÃO 

 

Promover ensino de qualidade em um ambiente de excelência em que todos queiram 

pertencer; despertar a chama da inovação e inspirar os acadêmicos para que sejam 

profissionais éticos e empreendedores, capazes de realizar sonhos e transformar a sociedade. 

 

VISÃO 

 

Ser reconhecido nacionalmente como um Centro Universitário moderno e atualizado, 

comprometido com a formação de agentes realizadores. 

 

VALORES 

 

• Liderança 

• Empreendedorismo 

• Inovação 

• Responsabilidade Social 

• Ética 

• Qualidade 

 

1.4 DADOS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DA REGIÃO 

 

O contexto geopolítico e socioeconômico onde está inserido o Centro Universitário 

Assis Gurgacz - FAG contempla a sua localização no Estado do Paraná, a área de abrangência 

para oferta de serviços educacionais presenciais, a caracterização da região oeste do Paraná, 

área priorizada como fulcro de suas ações, destacando os aspectos demográficos, econômicos, 

socioculturais, bem como as tendências já descortinadas para a próxima década do século 

XXI.  
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1.4.1 Área de Abrangência  

 

A Região Oeste do Paraná, que na divisão territorial do IBGE corresponde à 

microrregião nº. 288 que está situada no Terceiro Planalto Paranaense, com uma superfície de 

23.128 Km2, correspondendo a 11,6% da área do Estado do Paraná.  

Até 1961, na região Oeste do Paraná, existiam apenas cinco municípios. Em 1980 já 

eram 21 municípios. Em 1990 passaram para 36 municípios. Atualmente a região Oeste do 

Paraná é composta por 50 municípios, a saber: Anahy, Assis Chateaubriand, Boa Vista da 

Aparecida, Braganey, Cafelândia do Oeste, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, 

Cascavel, Catanduva, Céu Azul, Corbélia, Diamante do Oeste, Diamante do Sul, Entre Rios 

do Oeste, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Guairá, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Iracema do 

Oeste, Itaipulândia, Jesuítas, Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Matelândia, 

Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, Ouro Verde, Palotina, Pato 

Bragado, Quatro Pontes, Ramilândia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, 

Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do 

Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi e Vera 

Cruz do Oeste.  

A área regional é limitada ao Sul pelo rio Iguaçu, ao Norte pelo rio Piquiri, a Leste 

pelo rio Guarani (afluente do Iguaçu) a Oeste pelo rio Paraná (barragem de Itaipu). Na parte 

Oeste e Sudoeste, a região constitui a já mundialmente famosa tríplice fronteira – Brasil, 

Paraguai e Argentina. Com esses países a região está ligada por pontes rodoviárias (Amizade 

e Fraternidade) e por numerosos pequenos portos. Em razão da proximidade, a região mantém 

com os dois países intensas relações econômicas e culturais.  

Na Região Oeste do Paraná estão situadas diversas cidades populosas, tais como Foz 

do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Medianeira. Contudo, Cascavel destaca-se 

como o principal centro urbano localizado geograficamente na posição central, junto ao 

entroncamento das três maiores rodovias (BR 277, BR 369 e PR 467) e do ramal ferroviário, 

que constituem o principal sistema de transporte da região.  

A topografia da região não apresenta grandes contrastes. Predominam as formas 

levemente onduladas e de encostas suaves. Os solos, originariamente recobertos por matas 

exuberantes e povoadas por uma fauna muito variada e numerosa, são de elevada fertilidade 

natural, estando entre as melhores terras agriculturáveis do Paraná e Brasil.  

O clima é subtropical, com ocorrências de geadas. A temperatura média anual é de 

21,5ºC. As precipitações pluviais são bem distribuídas, com média anual de 1.400 a 2.000 
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mm, o que favorece a agricultura. Dada sua localização geográfica limítrofe à Argentina e ao 

Paraguai, a região ocupa uma posição estratégica com relação ao chamado Cone Sul. É 

possível que as relações econômicas e culturais da região com estes dois países, já 

significativas, se intensifiquem e se tornem mais expressivas no futuro.  

 

1.4.2  Aspectos Demográficos  

 

A dinâmica populacional da região Oeste do Paraná, com algumas peculiaridades, 

guarda certa semelhança com as demais regiões do Estado. Até os anos 1930, o Estado do 

Paraná teve, de certo modo, um crescimento lento. As sedes urbanas continuavam 

praticamente as mesmas do tempo da ocupação dos Campos Gerais.  

A colonização do Oeste do Paraná se deu em área de “vazio social” e realizou-se, 

numa primeira etapa, mediante a ocupação de terras devolutas pela expansão da população 

tradicional do Estado no seu deslocamento para Oeste, onde passou a realizar uma produção 

de subsistência. Depois da Segunda Guerra Mundial, em razão de novos contextos nacionais e 

internacionais já referidos acima, a região iniciou intenso povoamento, constituindo-se em 

importantíssima região de atração de excedentes populacionais de outras regiões.  

Apenas como demonstração, observem-se os quadros a seguir, a respeito dos dados 

populacionais de Cascavel e, em seguida, da região.  

 
Cascavel Total de habitantes 

1950 4.411 
1960 37.346 
1970 89.921 
1980 163.459 
1990 297.715 
2005 278.185 
2010 286.205 
2015 312.778 
2018 324.476 

    Fonte: Censos do IBGE/IPARDES1  

 

 

 

 
                                                

1 IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social  
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População Geral da Região 

Oeste do Paraná 

1970 752.432  

1980 960.709  

1990 1.368.924  

2005 1.215.075  

2010 1.219.558 

2015 1.294.417 
                  Fonte: Censos do IBGE/IPARDES  
 
 

1.4.3  Aspectos Econômicos  

  

A principal característica da economia do Oeste do Paraná é sua vitalidade. As taxas 

de crescimento nos três setores (agropecuária, indústria e serviços) são relativamente altas, 

embora não tenham um desenvolvimento uniforme e constante, em razão, inclusive, da 

inconstância da economia mundial. Esta região é responsável por grande parte do desempenho 

da economia paranaense, principalmente no que se refere à produção primária.  

 

1.4.3.1  Setor Primário  

  

Em função da modernização da agricultura, considerando dados dos censos 

agropecuários do IBGE, a estrutura fundiária da região modificou-se no sentido da 

incorporação de propriedades e redução de pessoal ocupado nas atividades agropecuárias, isto 

é, após 1970, ocorreu intensa mecanização da agricultura, venda de pequenas propriedades e 

urbanização da população que perdeu espaço de trabalho na área rural.  

Esta microrregião destaca-se como grande produtora de soja, milho, trigo. A 

produtividade destas três culturas é outro aspecto a ser salientado como fenômeno crescente 

nos últimos anos (quadro a seguir).  

Quanto à pecuária, os dados revelam que a região Oeste do Paraná tem expressiva 

participação no rebanho estadual de bovinos, de suínos, na criação de aves, na produção de 

ovos e de leite (quadro a seguir). 
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AGROPECUÁRIA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Valor Bruto Nominal da 
Produção Agropecuária (R$ 
1,00) 

DERAL 2014 15.918.683.045,71 70.675.022.152,79 

Pecuária - Bovinos (cabeças) IBGE 2014 1.168.133 9.181.577 

Pecuária - Equinos (cabeças) IBGE 2014 26.251 301.931 

Pecuária - Ovinos (cabeças) IBGE 2014 95.877 650.231 

Pecuária - Suínos (cabeças) IBGE 2014 3.540.150 6.394.330 

Aves - Galináceos (cabeças) IBGE 2014 88.654.080 301.885.901 

Produção Agrícola - Soja (em 
grão) (toneladas) IBGE 2014 3.552.912 14.913.173 

Produção Agrícola - Milho (em 
grão) (toneladas) IBGE 2014 4.387.897 15.823.241 

Produção Agrícola - Trigo (em 
grão) (toneladas) IBGE 2014 468.541 3.816.201 

Fonte: IBGE (2014) 

 

Na área de produção de aves ocorreram significativos fatos, tanto pela fundação ou 

ampliação de novas empresas privadas, bem como amplo incentivo das cooperativas junto a 

seus associados. A exportação de carne (aves, suínos e bovinos) representa um importante 

segmento do agronegócio, tanto como alternativa para os produtores quanto para o 

desenvolvimento das atividades econômicas em geral.  

 

1.4.3.2  Setor Secundário  

 

O setor industrial da região Oeste do Paraná é pouco expressivo, apresentando um 

peso relativo muito inferior à agropecuária e ao comércio.  

A primeira observação a ser feita é a de que cinco dos seis ramos com maior número 

de estabelecimentos estão muito relacionados com a indústria da construção civil. Por outro 

lado, o ramo de produtos alimentares do qual fazem parte os frigoríficos é seguramente o de 

maior expressão em valores transacionados, seguida pela indústria de óleos vegetais. A 

indústria de madeira vem perdendo cada vez mais participação na economia regional.  

Raros são os municípios do Oeste do Paraná que apresentam o setor industrial maior 

que a produção agropecuária, como é o caso de Cascavel, que pela ordem, as atividades 

econômicas mais importantes são: comércio e serviços, indústria e agropecuária. Foz do 
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Iguaçu é um município atípico na região por causa da grande produção industrial da 

Hidrelétrica de Itaipu.  

 

1.4.3.3   Setor Terciário  

  

Na maioria dos municípios da região Oeste do Paraná, o setor de serviços coloca-se 

em segundo lugar, em termos de valor adicionado, e, em primeiro plano, em arrecadação de 

ICMS. No comércio varejista, destacam-se pela importância, pela ordem, os ramos de 

veículos, peças e acessórios, de máquinas e equipamentos para atividades produtivas 

(especialmente para a agricultura), de produtos alimentícios e supermercados.  

Quanto ao número de estabelecimentos, desponta o de alojamento e alimentação. No 

âmbito deste destaque aparece Foz do Iguaçu, em razão de ser polo turístico.  

Outra área importante é o setor bancário, bem como o turismo, estabelecimentos 

hospitalares, instituições de ensino de diferentes níveis e meios de comunicação.  

 

Quadro de produto e renda da Região Oeste e do Estado do Paraná 

PRODUTO E RENDA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

PIB Per Capita (R$ 1,00) IBGE/Ipardes 2013 30.840 30.265 

Valor Adicionado Bruto (VAB) a 
Preços Básicos (R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2013 36.304.978 287.052.092 

VAB a Preços Básicos - 
Agropecuária (R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2013 5.407.184 29.926.172 

VAB a Preços Básicos - Indústria 
(R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2013 10.562.057 75.068.383 

VAB a Preços Básicos - Serviços 
(R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2013 16.159.537 146.069.847 

VAB a Preços Básicos - 
Administração Pública (R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2013 4.176.197 35.987.678 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) (R$ 
1,00) SEFA-PR 2014 30.775.964.003 232.446.636.785 

VAF - Produção Primária (R$ 1,00) SEFA-PR 2014 10.339.020.596 45.311.099.047 

VAF - Indústria (R$ 1,00) SEFA-PR 2014 10.671.920.682 100.488.355.682 

VAF - Comércio/Serviços (R$ 1,00) SEFA-PR 2014 9.543.100.371 85.998.434.388 

VAF - Recursos/Autos (R$ 1,00) SEFA-PR 2014 221.922.354 648.747.668 
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1.4.4 Aspectos Socioculturais  

 

Faz parte da história da população dessa região o interesse pela educação. A população 

que ocupou e colonizou a região Oeste do Paraná, especialmente os descendentes de 

imigrantes europeus consideravam de fundamental importância o trabalho árduo como um 

valor moral, a solidariedade na luta para superação dos problemas coletivos, a seriedade e a 

correção nos compromissos assumidos; a prática de uma religião, a família bem constituída 

dentro dos padrões tradicionais, o interesse pela escola e pela escolarização de seus filhos. A 

ausência de qualquer um desses itens representava justificativas para restrições de 

credibilidade nas relações sociais.  

Assim como se interessava pela escola, há inúmeros relatos de que a população 

regional sempre se interessou pela existência de atendimento médico e o presente demonstra 

que essa preocupação continua sendo um dos aspectos que a população mais preza. São 

frequentes os dizeres populares de que a saúde é a principal riqueza que se possa ter.  

Mas é na educação que a região Oeste do Paraná tem uma história peculiar, até certo 

ponto inédita, na história da educação brasileira. Nessa região do Paraná foi implantado em 

1975 o Projeto Especial Multinacional de Educação Brasil – Paraguai – Uruguai – 

MEC/OEA2, e da execução do Projeto derivaram inúmeras práticas do interesse educacional 

regional.  

As ações do Projeto no Brasil incidiram sobre duas sub-regiões onde se realizavam 

grandes obras entre elas a represa da Itaipu Binacional, na fronteira Brasil - Paraguai e o 

Programa de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, na fronteira Brasil - Uruguai. A 

execução do Projeto tinha como meta minimizar problemas sociais diversos, utilizando, 

renovando e fortalecendo as infraestruturas educacionais já existentes.  

No Oeste do Paraná, durante a implantação do Projeto foi realizado um amplo 

diagnóstico educacional em três cidades polo da região: Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. O 

referido Diagnóstico Educacional, na verdade uma inédita e ampla pesquisa das reais 

condições de vida da população (relatada em dois volumes), revelou a precariedade da 

situação educacional. As informações obtidas e os dados revelados fundamentaram a escolha 

de prioridades, o direcionamento da aplicação de recursos (nacionais e internacionais) e 

meios, e as decisões administrativas na execução de diversos subprojetos, entre eles: Estudos 

e Pesquisas em áreas de interesse sócio educacional; Habilitação e Aperfeiçoamento 

                                                
2 OEA – Organização dos Estados Americanos   
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Profissional para a Educação, em colaboração com instituições na área da educação para 

elevação do nível profissional de professores e pessoal técnico-administrativo; Capacitação e 

Aperfeiçoamento Profissional, para melhoramento das condições de emprego e da 

produtividade; Assistência às Instituições para aquisição de equipamentos, livros e materiais 

especializados e o subprojeto Publicações de livros, resultado de estudos, pesquisas, 

documentos de trabalho, materiais didáticos e outros textos de interesse educacional.  

Os resultados decorrentes das ações desencadeadas pelo Projeto MEC/OEA nos anos 

de 1975 a 1979 foram de tão importante significação para a região que, atores e segmentos 

educacionais regionais, buscaram alternativas para, mesmo depois de encerrado, as ações 

desenvolvidas pelo Projeto tivessem continuidade. Foi nesse contexto que em agosto de 1980, 

ainda na vigência do Projeto, foi instituída a Associação Educacional do Oeste do Paraná – 

ASSOESTE. Na fundação da Associação Educacional, participaram 20 municípios regionais, 

dos 21 que constituíam a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná – AMOP, seis 

Cooperativas Agropecuárias e uma Central de Cooperativas, e as quatro Faculdades mantidas 

por Fundações Municipais existentes na região Oeste do Paraná.  

Já com data prevista para seu encerramento e já no final dos recursos previstos para o 

Projeto Especial de Educação MEC/OEA, foram desenvolvidas atividades específicas 

previstas no estatuto da ASSOESTE. Em primeiro lugar, por exigência da AMOP, as ações da 

ASSOESTE foram estendidas a todos os municípios da região, prevendo atividades nas 

seguintes áreas: - fortalecimento da educação das séries iniciais; - apoio ao ensino superior; - 

apoio às instituições; - desenvolvimento regional – cooperativismo e educação ambiental.  

No fortalecimento da educação nas séries iniciais, a ASSOESTE desenvolveu 

inúmeras atividades de acompanhamento, matrículas e chamada escolar; de assistência ao 

educando, serviço médico dentário; atividades de entrosamento escola/família; impressão de 

material didático, de cartilhas e de material de apoio para os professores. Promoveu inúmeros 

cursos de aperfeiçoamento de professores em metodologia de alfabetização; metodologia e 

técnicas de supervisão escolar; ampliação e melhoria da educação especial; inúmeros cursos 

de treinamento de professores em alfabetização e supervisão de 1ª a 4ª séries do Ensino 

Fundamental.  

Mas, em razão de seus muitos desdobramentos, a atividade mais marcante no 

fortalecimento da educação nas séries iniciais foi, sem dúvida, o Projeto Memória. O objetivo 

da atividade era a elaboração de material próprio de Integração Social para ser utilizado nas 

3as e 4as séries do Ensino Fundamental quando estudam comunidade, município e estado. O 

aspecto inovador foi à metodologia utilizada no desenvolvimento do Projeto Memória. Como 
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o Oeste do Paraná é uma região de ocupação e colonização recentes, a metodologia previa 

entrevistas com os pioneiros. Além de terem sido recuperadas inúmeras histórias de vida, 

valorizando os pioneiros como atores e construtores de suas comunidades, passou a existir na 

região um resgate histórico desse povo, foram escritas monografias da história dos 

municípios, produzido o livro didático intitulado “Repensando o Oeste do Paraná”; houve a 

produção de diversas monografias sobre assuntos regionais e fundados diversos museus. 

Posteriormente, inúmeros professores do ensino superior, em suas dissertações ou teses de 

conclusão de pós-graduação stricto sensu, aprofundaram pesquisas de aspectos/temas apenas 

percebidos ou levantados pelo Projeto Memória. O Projeto Memória foi de muita valia 

também como fator de conscientização da população do Oeste do Paraná, que passou a 

perceber com mais clareza seu valor no contexto da história do estado e do país.  

A ASSOESTE desenvolveu importantes atividades de apoio ao Ensino Superior 

mediante o planejamento e execução de Cursos de Especialização lato sensu. Foi a instituição 

pioneira na oferta desses cursos na região, mediante convênios com renomadas universidades 

do país, entre elas UFRGS, UFPR, UNICAMP, FGV/RJ, PUC/RJ e UNIJUÍ. Essa ação teve 

como objetivo a qualificação dos professores das faculdades regionais, capacitando-os para 

planejar, executar e avaliar programas de ensino; aprofundamento de estudos dos problemas 

educacionais – aspectos econômicos, sociológicos e políticos da educação; pesquisa e 

planejamento educacional; aprimoramento e competência profissional de professores na área 

de Administração e ciências afins e de técnicos de órgãos e empresas. Essa ação da 

ASSOESTE junto aos Cursos Superiores contribuiu decisivamente para a construção do 

espírito acadêmico e universitário no Oeste do Paraná. Dos cursos de especialização 

resultaram inúmeras pesquisas e publicações de livros, entre eles “O Texto em Sala de Aula”.  

Se o Projeto Memória contribuiu apontando temas de pesquisa para futuros pós-

graduados, o apoio ao Ensino Superior despertou o desejo dos professores pela busca do 

aperfeiçoamento e qualificação docente mediante a realização dos cursos de mestrado e 

doutorado. Os intercâmbios estabelecidos nessas ações criaram sólidos vínculos das 

instituições de ensino superior regionais com as mais importantes universidades do país e 

também preparou o terreno para o desenvolvimento da ideia de universidade, uma Instituição 

de Ensino Superior Pública para o Oeste do Paraná.  

Na abrangência de “Apoio a Instituições” a ASSOESTE desenvolveu as seguintes 

ações definidas como prioridades: ampliação e enriquecimento, com bibliografia 

especializada, o acervo de bibliotecas públicas municipais, escolares e especialmente das 

faculdades regionais; cursos de treinamento de pessoal da administração pública municipal; 
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fortalecimento da estrutura técnico administrativa das faculdades regionais; aquisição de 

máquinas e equipamentos gráficos para desenvolvimento das ações próprias da ASSOESTE. 

Com o desenvolvimento da estrutura da ASSOESTE foi possível que ela produzisse recursos 

próprios mediante prestação de serviços e, mesmo com frequentes dificuldades, sobrevivesse 

por um período superior a vinte anos.  

No programa de Desenvolvimento Regional – Cooperativismo e Educação Ambiental, 

a ASSOESTE desenvolveu um seminário sobre educação e trabalho com a participação de 24 

técnicos de quatro países. Contudo, significado maior teve a atividade denominada Programa 

de Desenvolvimento Regional, ação que possibilitou um detalhado levantamento de dados 

regionais, mediante a utilização da metodologia de pesquisa que buscava identificar as 

condicionantes, as deficiências e as potencialidades da região para estabelecer diretrizes para 

um Plano de Desenvolvimento Integrado. Para definir as prioridades do desenvolvimento 

regional, foi realizado um Seminário em 1982, com presença de técnicos pesquisadores de 

diversas instituições da região, de outros estados brasileiros e do exterior. Lendo o Relatório 

Técnico em 2006, é impressionante a atualidade das “Prioridades Regionais”, isto é, 

continuam as mesmas. Como decorrência desse seminário e das pesquisas que o antecederam, 

foi criada uma preocupação, um nível de consciência a respeito das informações e dados, em 

sistematizar dados provenientes de diversas fontes sobre a realidade regional. A informação é 

um excepcional suporte à argumentação; a informação consistente é poder político.  

Na área do cooperativismo, a ASSOESTE desenvolveu atividades em comunicação e 

educação junto a associados e suas famílias. Nesta abrangência foi publicado um livro 

intitulado “Cooperativismo e Administração Rural” organizado por pesquisadores da UNIJUÍ. 

No entanto, a ação da ASSOESTE que mais produziu resultados tanto econômicos quanto de 

educação rural, sem dúvida, foi o Programa de Educação Ambiental e Comunitária. Tomou 

conhecimento das primeiras experiências do sistema de conservação de solos e proteção do 

meio ambiente, mediante a utilização de um sistema denominado micro bacias integradas, 

iniciado por agricultores de Nova Santa Rosa, participou da divulgação e da implantação das 

primeiras experiências no município de em Céu Azul. Esse sistema de conservação de solos e 

proteção ambiental serviu como importante fator de conscientização para a necessidade de 

educação ambiental, área em que foi publicada uma cartilha intitulada “Passeio Ecológico” 

(mais de 85.000 exemplares em diversas edições) numa época em que ainda era uma raridade 

a preocupação com o meio ambiente.  

Outra marcante atuação da ASSOESTE foi o de ter feito levantamentos de dados e 

previsto com considerável antecedência a inviabilidade do desenvolvimento do Ensino 
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Superior mantido por recursos de Fundações Municipais. Ainda na primeira metade da década 

de 80, as finanças municipais entraram em grave crise, inviabilizando as fundações 

municipais. Assim entendendo a realidade, a ASSOESTE manteve intenso intercâmbio com 

as faculdades isoladas regionais e foram sendo estudadas possíveis alternativas de 

constituição de uma Universidade Regional, Multicampi, mantida por recursos públicos 

federais ou estaduais. A estrutura da ASSOESTE foi utilizada para desencadear as atividades 

iniciais que deram origem à atual UNIOESTE, reconhecida como Universidade em 23 de 

dezembro de 1994.  

No transcorrer da década 90, a ASSOESTE continuou prestando relevantes serviços à 

educação regional. Mas ela, também mantida por contribuições municipais, passou a ter 

crescentes problemas financeiros e débitos de encargos sociais. Diversas de suas ações 

passaram a fazer parte da extensão das Instituições de Ensino Superior, desmotivando a 

aplicação financeira dos municípios. Em 2002, a ASSOESTE foi incorporada a AMOP, mas 

suas realizações permanecerão vivas na história educacional regional.  

 

1.4.1   Educação  

  

Em relação a Educação na região de Cascavel, a primeira constatação verificada é a de 

que as escolas das séries iniciais da área rural são de exclusiva manutenção municipal. Nas 

áreas urbanas, e sedes de distritos mais expressivos, há indistintamente estabelecimentos das 

séries iniciais de manutenção municipal e estadual. Outra constatação é a de que nos pequenos 

centros urbanos não existem estabelecimentos de ensino das séries iniciais e do ensino 

fundamental de manutenção privada; este é um fenômeno que só ocorre em centros urbanos 

mais expressivos em termos regionais.  

Quanto ao Ensino Médio, foi constatado que todos os municípios do Oeste do Paraná, 

mesmo os menores, dispõem de estabelecimentos deste nível ensino e há certa constância 

entre o total populacional e o número de alunos matriculados no Ensino Médio. 

Analisando-se as tabelas a seguir apresentadas, lê-se que há um considerável número 

de pessoas frequentando o ensino superior. Em Cascavel, o número de universitários supera o 

número de alunos matriculados no Ensino Médio. Entretanto, considerando a população total 

do Oeste do Paraná, o número de universitários é de 3,81%, sendo que existem universitários 

de diversas regiões do estado e de diversos estados do país. Infere-se daí que a população 

universitária do Oeste do Paraná, mesmo que certo número estude em outras regiões, não 

atinge 4%, o que é muito pouco no atual contexto de um mundo globalizado.  
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Quadro de alunos matriculados na Região Oeste e no Estado do Paraná 

EDUCAÇÃO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2015 22.119 181.308 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2015 30.087 231.783 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2015 169.742 1.445.820 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2015 57.344 474.200 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2015 6.549 71.948 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2014 49.370 376.563 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010 ... 6,28 
 

 

Quadro de alunos matriculados no ensino médio 

 Municípios  Ano – 2015 
Anahy  137 
Assis Chateaubriand  1.534 
Boa Vista da Aparecida  383 
Braganey  447 
Cafelândia 763 
Campo Bonito  218 
Capitão Leônidas Marques  719 
Cascavel  14.733 
Catanduva  502 
Céu Azul  423 
Corbélia  770 
Diamante do Oeste  182 
Diamante do Sul  206 
Entre Rios do Oeste  152 
Formosa do Oeste  285 
Foz do Iguaçu  12.420 
Guairá  1.293 
Guaraniaçu  644 
Ibema  318 
Iguatu  121 
Iracema do Oeste  65 
Itaipulândia  402 
Jesuítas  303 
Lindoeste  267 
Marechal Cândido Rondon  2.064 
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Maripá  227 
Matelândia  699 
Medianeira  1.952 
Mercedes  236 
Missal  575 
Nova Aurora  387 
Nova Santa Rosa  299 
Ouro Verde do Oeste  215 
Palotina  1.369 
Pato Bragado  152 
Quatro Pontes  113 
Ramilândia  171 
Santa Helena  889 
Santa Lúcia  152 
Santa Tereza do Oeste  523 
Santa Terezinha de Itaipu  937 
São José das Palmeiras  139 
São Miguel do Iguaçu  1.061 
São Pedro do Iguaçu  259 
Serranópolis do Iguaçu  178 
Terra Roxa  628 
Toledo  5.457 
Três Barras do Paraná  643 
Tupãssi  270 
Vera Cruz do Oeste  462 
TOTAL REGIONAL  57.344 

           Fonte: SEED/IPARDES - 2016  

 

1.4.2  Cultura e Lazer  

 

A população regional, junto com saúde e educação, em todos os tempos, buscou 

formas de manifestação de sua cultura, mediante realização de eventos, festas e utilização das 

mais diferentes alternativas de expressão de seus sentimentos. A região Oeste do Paraná é 

criativa e rica em manifestações culturais. Alguns eventos têm repercussão estadual, nacional 

e internacional, como ocorre com Expele, Show Rural da Coopavel, Porco no Rolete, Pesca 

ao Dourado, Pesca à Corvina, Rodeio do Bagre Ensaboado, Automobilismo, Arrancadão de 

Tratores, Corrida de Leitões, Festa do Colono, Festa do Pato Recheado, Exposição de 

Orquídeas, Festival de Corais, diferentes Festivais da Canção; existem inúmeros Clubes, 

Associações, Centro de Tradições Gaúchas - CTG, Igrejas e seus calendários de festas. Além 
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destas manifestações culturais a área de teatro e cinema são contempladas. A população do 

Oeste do Paraná, historicamente, sempre foi de trabalhar muito, mas também sabe se divertir e 

é muito criativa em descobrir novas alternativas de recreação.  

 

1.5 BREVE HISTÓRICO DA IES 

 

Há 35 anos houve um sonho de vencer distâncias. A vontade de transportar pessoas 

transformou o sonho em realidade: milhões de homens, mulheres, jovens e crianças, que 

também tiveram sonhos, percorreram caminhos novos, estradas íngremes e distâncias 

desconhecidas rumo ao futuro. Uma empresa de ônibus realizou o reencontro de parentes e 

amigos, conduziu trabalhadores para novas fronteiras agrícolas, empresários para novos 

empreendimentos, levou turistas a novas paisagens, uniu povos e culturas latino-americanas. 

Hoje, há um novo sonho3. O sonho de educar homens. Os caminhos desse novo sonho 

são outros, mas o mesmo destino: o futuro de muitos brasileiros. Sem fronteiras geográficas e 

sem limites culturais, pelos caminhos do saber, do conhecimento, da ciência, sonha-se formar 

cidadãos livres e conscientes, formar profissionais do novo tipo, capazes de planejar e 

construir uma nova sociedade, solidária, mais justa e igual, sem excluídos. É o Brasil de 

amanhã.  

Para tornar este sonho realidade, foi criada a Fundação Assis Gurgacz em outubro de 

1997, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da educação, do esporte e da cultura, e 

promover a assistência social na região oeste do Paraná.  

De início, a Fundação Assis Gurgacz herdou os projetos sociais, que já eram 

executados por seus instituidores, Senhor Assis e Senhora Nair Gurgacz, no âmbito das 

empresas de sua propriedade. Em seguida, agregou-se, aos projetos de assistência social, o 

projeto de educação, agora, com a criação e implantação de cursos superiores. Para viabilizar 

este projeto, foi instituída a Faculdade Assis Gurgacz, mantida pela Fundação de mesmo 

nome. Fiel aos seus propósitos, a FAG criou e implantou, em agosto de 1999, os primeiros 

cursos superiores de graduação.  

Após o início das atividades educacionais, verificou-se quão grande era a necessidade 

da região no que tange à educação superior. A demanda reprimida por cursos superiores foi se 

avolumando historicamente pela dinâmica do desenvolvimento socioeconômico-cultural 
                                                

3 O texto original faz referência ao sonho que fez nascer o ideal, perseguido pelos instituidores da Faculdade 
Assis Gurgacz.  
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populacional da região e pela reduzida oferta de cursos de nível superior nessa área. Frente a 

esta nova realidade, foi decidido transformar a Fundação e a Faculdade em agentes sociais de 

desenvolvimento regional em diversificadas áreas de atuação, definindo a natureza 

pluricurricular da IES.   

Com o propósito de atender as necessidades locais e regionais do mercado de trabalho, 

com ênfase numa formação humanística, a FAG iniciou suas atividades em agosto de 1999, 

com os primeiros cursos autorizados pelo Ministério da Educação e do Desporto – MEC, 

Curso de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física (Portaria nº. 942, de 22 de junho de 

1999) e o Curso de Pedagogia (Portaria nº. 920, de 22 de junho de 1999). 

 

1.5.1 Ensino 

 

1.5.1.1Ensino na Graduação 

 

Atualmente os cursos ofertados pelo Centro Universitário Assis Gurgacz encontram-se 

agrupados nas seguintes áreas do conhecimento4: Ciências Biológicas: Biologia (licenciatura 

e bacharelado); Ciências da Saúde: Educação Física (licenciatura e bacharelado) 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Nutrição; Ciências Sociais 

Aplicadas: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação 

Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda), Direito; Ciências Agronômicas: Agronomia 

e Medicina Veterinária; Engenharias: Civil, Controle e Automação, Mecânica, 

Telecomunicações e Elétrica; Ciências Humanas: Pedagogia e Psicologia. 

No que pese a especificidade dos cursos de graduação ministrados pelo Centro 

Universitário Assis Gurgacz, em cada uma dessas áreas, por vezes serão destacadas 

características que se voltam para uma formação técnico-científica mais evidente, enquanto 

em outras ficará evidenciada uma formação mais humanística. Esta suposta dicotomia 

evidencia o papel da IES enquanto agente formador do cidadão, de um lado, busca a formação 

do profissional para uma sociedade do conhecimento e da informação, globalizada e em 

constante transformação; de outro, busca a formação do ser humano integral através da 

produção de saber pelos interesses mais amplos dessa sociedade que elege o conhecimento, a 

informação e o capital intelectual das pessoas como requisito para sustentação de relações 

mais solidárias e efetivas. 
                                                

4 Áreas de conhecimento agrupadas por blocos de carreiras, considerando o critério utilizado pelo Conselho Nacional 
de Pesquisa - CNPq.  
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1.5.1.2  Ensino na Pós-Graduação 

 

O Centro Universitário Assis Gurgacz pode promover cursos de Pós Graduação Lato 

Sensu e Stricto Sensu, com objetivo de contribuir na formação de profissionais para atuar 

junto à sociedade.   

Atualmente respeitando o seu caráter pluricurricular nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, o Centro Universitário Assis Gurgacz oferta na pós-graduação lato sensu nas 

seguintes áreas: Agricultura e veterinária; Ciências sociais, negócios e direito; Ciências, 

matemática e computação; Educação, Engenharia, produção e construção; Humanidades e 

artes; e Saúde e bem estar social. 

Alguns cursos vêm sendo ofertado com periodicidade regular, tendo como resultado a 

formação de uma massa crítica capacitada e incentivada para, em curto e médio prazos, 

participar de cursos/programas de pós-graduação stricto sensu. 

Atualmente está participando do Mestrado Interinstitucional (Programa 

Interinstitucional de Mestrado Acadêmico em Ensino nas Ciências da Saúde, da Faculdade 

Pequeno Príncipe e o Centro Universitário Assis Gurgacz) e negociando um Doutorado 

Institucional, para formação e consolidação da massa crítica de seu corpo docente e gestores. 

Em sua organização pedagógica, os cursos de pós-graduação lato sensu apresentam 

uma formação diferenciada através da reflexão acerca dos problemas sociais, políticos e 

culturais, além dos conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos de cada área do 

conhecimento, eixos tecnológicos e/ou campo do saber.  

Desse modo, os alunos matriculados nos cursos de pós-graduação têm sua formação 

constituída em bases humanísticas, científicas e tecnológicas.  

Na formulação de seus cursos, o Centro Universitário Assis Gurgacz tem a 

preocupação em fomentar visões diferenciadas e análises avançadas dos conhecimentos e 

estratégias empregadas no cotidiano social e profissional. Neste sentido, busca integrar os 

ambientes: profissional e acadêmico, sistematizando uma visão teórica e prática dos campos 

de atuação.  

Uma preocupação constante do Centro Universitário Assis Gurgacz é a oferta de 

cursos para os novos postos de trabalho, atendendo a demanda de nichos de mercado 

emergente – a requalificação profissional – constituído por profissionais que não ingressaram 

no mercado ou estão sendo dele excluídos por falta de conhecimentos, competências e 

habilidades, e que buscam reconquistar sua laboralidade/empregabilidade pelo 
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desenvolvimento de múltiplos perfis e adquirir/desenvolver competências e habilidades que 

os tornem adaptáveis às mudanças.  

Outra questão que merece destaque do Centro Universitário Assis Gurgacz é a 

organização de cursos que visam à preparação de profissionais empreendedores que 

compreendem a reorganização das relações atuais do mercado de trabalho, significadas na 

ótica da prestação de serviços, onde, tais egressos acabam por formam novos negócios na 

cadeia produtiva do segmento no qual se especializou.  

 

1.5.1.3 Ensino a Distância  

  

O ensino a distância vem sendo uma alternativa capaz de promover a formação de 

pessoas, diminuindo os limites impostos por dificuldades de acesso, visto que representa uma 

possibilidade de formação inicial, de atualização, de aperfeiçoamento e de formação 

continuada.  

O Centro Universitário Assis Gurgacz está se mobilizando para compatibilizar a sua 

infraestrutura, recursos: didático pedagógicos e tecnológicos e seu pessoal, a fim de viabilizar 

a oferta desta modalidade de ensino.  

A formação humana para a cidadania e para o exercício de múltiplos perfis 

profissionais, ou seja, do profissional cidadão adaptável às mutações do mercado globalizado, 

implica no desenvolvimento do conhecimento das linguagens, sistemas, ferramentas, 

legislação, controles de qualidade, objetivos, metodologias, material de apoio e avaliação, 

como condições básicas para sua concretização. E, pela premência da demanda reprimida e 

frente aos avanços tecnológicos nos processos adotados nas empresas, exige-se mão-de-obra 

cada vez mais qualificada sem comprometer a qualidade e excelência do ensino.   

Face à necessidade de atender a demanda regional por profissionais de formação 

superior, o Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG reforça o seu interesse pelo 

credenciamento para ministrar o Ensino a Distância, a fim de viabilizar a oferta de novos 

cursos de graduação, nas modalidades de bacharelado, de licenciatura e de formação 

profissional nas áreas de conhecimento: ciências biologias, da saúde, agronômicas, sociais 

aplicadas, humanas, agronômicas, exatas e da terra; linguística, letras e artes; engenharias, 

entre outras; bem como a graduação tecnológica vinculada aos eixos tecnológicos: 

hospitalidade e lazer, ambiente, saúde e segurança, informática e comunicação, produção 

industrial, controle e processos industriais, infraestrutura, gestão e negócios, produção 

alimentícia recursos naturais, produção cultural e design entre outros. Se propõe, também, a 
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fazer uso do Ensino a Distância para a oferta de educação profissional para formação de mão-

de-obra especializada para alavancar o processo de requalificação de pessoal para reingresso 

no mercado de trabalho. 

 

1.5.2 Pesquisa e Extensão  

 

O Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG se propõe a dar continuidade e 

desenvolver projetos sociais, de geração e transferência de tecnologia e de assistência à saúde 

e jurídico-social, articulados com os cursos de ensino superior, possibilitando o acesso de 

pessoas a serviços avançados e com qualidade, entre outros é relevante destacar:  

• Programa Biodiesel do curso de Agronomia que integra o Centro Universitário 

Assis Gurgacz com as áreas de pesquisa e desenvolvimento das empresas agropecuárias 

para desenvolvimento de novos produtos e/ou transferência de tecnologias;  

• Programa de Produção de Óleo Isolante (gás natural biodegradável) usado em 

transformadores;  

• Programa de Proteção e Preservação Fauna em ação integrada com o IBAMA;  

• Produção e Implantação de Equipamentos Corretivos no Curso de Fisioterapia, 

área da Saúde, com a produção e implantação de Próteses e Órteses;  

• Pesquisa e Análise de Trigo utilizada para desenvolvimento de novas 

tecnologias e treinamento de mão-de-obra especializada para os moinhos da região;  

• Assistência nas áreas de enfermagem, farmácia, fisiatria, fisioterapia, 

fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social e terapia ocupacional prestada nas 

Clinicas Integradas do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG;  

• Assistência Judiciária gratuita do Curso de Direito que dispõe de atendimento à 

população de baixa renda em questões de família, trabalhistas, entre outras. 

O Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG aprimora os serviços na área de geração 

e transferência de tecnologia, resultando na expansão de sua atuação junto aos órgãos 

públicos e empresas privadas, firmando convênios e parcerias, colaborando com a 

alavancagem do processo de desenvolvimento, com sustentabilidade político-cultural e 

socioambiental, em curso em Cascavel, com reflexo na região Oeste do Paraná, inserida na 

região Sul do Brasil. 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão (COOPEX) tem como finalidade específica de 

fomentar a pesquisa e extensão no Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG. O desafio 

inicial de consolidar a COOPEX como referência para o desenvolvimento de atividades de 
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pesquisa e extensão foi atingido simbolicamente no ano de 2003, com a promoção do I 

Encontro Científico-Cultural Interinstitucional (ECCI). O formato do evento permanece até o 

presente, com apresentação de trabalhos científicos (pôsteres e comunicações orais), 

atividades culturais (teatro, dança, música, exposições de artes plásticas, entre outras) e uma 

palestra de abertura com personalidade nacional sobre o tema do evento. Cada edição do 

ECCI apresenta um tema-título, que ilustra uma questão atual e abrangente, permitindo o 

diálogo com acadêmicos dos diferentes cursos.  

Atualmente, a COOPEX executa as seguintes atribuições (formais e informais, seja 

por determinação das Políticas de Pesquisa e Extensão, seja pela carência de setores 

especializados): 

• Suporte institucional à autorização e ao reconhecimento de cursos; 

• Abertura de editais específicos para pesquisa docente com bolsa-auxílio; 

• Abertura de editais específicos para extensão docente com bolsa-auxílio; 

• Acompanhamento, em fluxo contínuo, de pedidos de capacitação docente; 

• Registro, acompanhamento e avaliação de propostas de pesquisa docente e 

discente (com ou sem bolsa/financiamento); 

• Registro, acompanhamento e avaliação de propostas de extensão docente e 

discente (com ou sem bolsa/financiamento); 

• Registro, acompanhamento e avaliação de propostas de capacitação docente 

(com ou sem bolsa/financiamento); 

• Registro, acompanhamento e avaliação de propostas de pesquisa do corpo 

técnico-administrativo (com ou sem bolsa/financiamento); 

• Registro, acompanhamento e avaliação de propostas de extensão do corpo 

técnico-administrativo (com ou sem bolsa/financiamento); 

• Abertura de editais específicos para pesquisa o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC); 

• Acompanhamento das atividades de Monitoria Acadêmica (abertura de edital, 

registro, relatórios); 

• Acompanhamento das atividades de Visita Técnica (proposta, registro, 

relatório); 

• Acompanhamento, avaliação pedagógica, avaliação financeira inicial de 

propostas de extensão – eventos (cursos, semanas acadêmicas, participação de docentes 

em eventos), com o respectivo registro, relatórios e encaminhamentos de ordem 

financeira; 
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• Promoção e organização do ECCI; 

• Informatização do Sistema de inscrição e emissão de certificados do ECCI; 

• Diagramação, produção e registro dos Anais do ECCI junto ao IBICT; 

• Captação de recursos externos, especialmente a Fundação Araucária; 

• Suporte administrativo à Direção Geral, conforme a necessidade (por exemplo, 

estudos para a configuração de um Plano de Carreira docente e técnico-administrativo; 

coleta de informações institucionais e operacionais; implantação e acompanhamento do 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos; capacitação dos coordenadores de 

TCC/Estágios dos cursos no uso dos serviços do Comitê de Ética; resolução de problemas 

com prestações de contas anteriores e atuais junto a órgãos de fomento, entre outras); 

• Representação do Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG junto a diferentes 

órgãos e Instituições regionais, sistemática ou esporadicamente; 

• Sistematização de Projetos articulados em diferentes núcleos de pesquisa; 

• Ajuste no programa de implantação da “Usina Experimental de Biodiesel”, 

instalada no CEDETEC, que estava fora das especificações; 

• Emissão de certificados de todas as atividades registradas. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO   
   

CURSO: MEDICINA 
Ato Regulatório  
 

Autorização - Portaria nº 86 de 01/02/2008, 
D.O.U de 06/02/2008. 
Reconhecimento - Portaria 651 de 10/12/2013, 
D.O.U de 11/12/2013. 

Vagas 162 vagas totais anuais  
Período/Turno Integral 
Carga Horária 7500 horas  
Modalidade Bacharel 
Título Obtido Médico 
Tempo de Integralização Mínimo – 06 anos  

Máximo – 09 anos 
Regime Semestral  
Conceito do Curso 04 de 2012 
Conceito Preliminar do Curso 03 de 2013 
Nota ENADE 03 de 2013 
Protocolos de Compromisso, Termos de 
Saneamento de Deficiência, Medidas 
Cautelares e Termo de Supervisão 

( ) Sim 
(x) Não 

Endereço da Oferta  Avenida das Torres, 500 - Bairro Santo Inácio 
Fone 045-3321-3900 Fax: 045-33213902 
Site  http://www.fag.edu.br/medicina  

 
 

2.1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

2.1.1 Histórico do Curso 

 

Nestes espaços onde se dá diálogo entre o trabalho e a educação - espaços de 

cidadania, o estudante percebe o outro no cotidiano do cuidado, estabelecendo seus papéis 

sociais na confluência de seus saberes, modos de ser e de ver o mundo. São espaços 

privilegiados para a transformação e consolidação dos modelos de atenção à saúde, pautados 

pelos valores do SUS. 

A inserção dos estudantes nas atividades assistenciais em saúde junto às Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Saúde da Família (USF) com ênfase para a gestão do 

cuidado e na perspectiva da vigilância em saúde possibilita sua participação ativa no processo 

de territorialização e na definição das áreas e micro áreas de risco, bem como no desenho do 

perfil epidemiológico do território de referência das UBS/USF campos de prática e na 

ampliação da capacidade de atendimento multiprofissional nas diferentes linhas de cuidado. 
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O desenvolvimento das atividades de educação em saúde voltadas para a orientação do 

autocuidado apoiado e na elaboração do plano terapêutico individual em consonância com as 

ações estratégicas e programáticas do SUS receberá importante aporte conceitual, 

considerando-se a acumulação teórica dos estudantes e a possibilidade de participação ativa 

neste processo. Neste cenário, ampliam-se as possibilidades de enfrentamento das condições 

crônicas em saúde que requerem, não só a intervenção multiprofissional, mas o 

estabelecimento de vínculos e de responsabilidade compartilhada entre profissionais de saúde 

e comunidade no atendimento das necessidades em saúde da população. 

Em decorrência do propósito de graduar o médico de formação generalista, 

humanística e ética, a programação do curso se organiza com duração de seis (6) anos, 

divididos em dois ciclos de estudos, com atividades didático-pedagógicas em tempo integral. 

A carga horária total é de 4.500 horas com ciclo de formação de quatro (4) anos – 60,00%, 

ciclo de internato com duração de dois (2) anos 2.800 horas – 37,33%, Atividades 

Complementares 200 horas – 2,66% e Trabalho de Conclusão de Curso 72 horas – 0,96%. 

De um modo geral, a educação de profissionais de saúde tem concentrado esforços nas 

últimas décadas na discussão dos conteúdos ou dos saberes necessários à formação de 

“profissionais generalistas” ou “que atendam às reais necessidades da população”. Esta é uma 

mudança paradigmática para a saúde, pois visa assegurar a flexibilidade, a diversidade e a 

qualidade da formação oferecida aos estudantes, estimulando o abandono das concepções 

curriculares antigas. Neste processo de formação, os professores deixam de atuar na 

perspectiva da transmissão de conhecimento para preparar o futuro graduado a enfrentar os 

desafios das rápidas transformações da sociedade, sendo capaz de pensar o seu contexto de 

mercado de trabalho e as condições de exercício profissional. Tratar dos processos de 

religação e reconstrução dos saberes é absolutamente vital para que as propostas de mudança 

alcancem a necessária relevância social (MORIN, 2002). 

Portanto, o projeto do Curso do Centro Universitário Assis Gurgacz não trata de uma 

perspectiva isolada de reformulação curricular, mas de um projeto de mudança paradigmática 

inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em medicina que 

devem ser observadas pelas Instituições de Ensino Superior em todo o país, buscando a 

formação integral e adequada do estudante para um perfil acadêmico e profissional do 

egresso. 

O processo de construção do PPC do curso de medicina foi realizado por uma equipe 

de professores da área base e da área especifica, formando um grupo de estudo onde se 

reuniam uma vez por semana, este processo levou um ano para ser finalizado.  
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O curso de Medicina iniciou seu primeiro vestibular em fevereiro de 2008, oferecendo 

40 vagas anuais para o curso, onde tivemos uma concorrência de 40 candidatos por vaga, esta 

concorrência aumentou nos anos seguinte, mas ficando em media 50 candidatos por vaga. No 

ano de 2013/1 o curso de medicina passou oferecer 80 vagas anuais, ofertando 40 vagas para 

o primeiro semestre e 40 vagas para o segundo semestre, e no ano de 2015/1 120 vagas 

ofertando 60 vagas para o primeiro semestre e 60 vagas para o segundo semestre. 

 

2.1.2 Contexto Educacional 

 

A cidade de Cascavel é referência, na região oeste, na prestação de serviços na área 

médica. Cascavel é responsável pela Gestão das Ações Básicas dentro do Sistema, assumindo 

a partir de 2007 com o Termo de Cooperação Técnica e Compromisso de Gestão com as 

demais esferas de governo, o chamado Pacto pela Saúde. De acordo com dados do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o município conta com 500 

estabelecimentos de saúde (públicos, privados e filantrópicos), destacando-se, na rede 

municipal de saúde, 42 Unidades Básicas de Saúde, compostas por 12 unidades tradicionais e 

30 Unidades Saúde da Família com 47 equipes de Saúde da Família, 03 Unidades de Pronto 

Atendimento, 03 Centros de Atenção Psicossocial, 01 Centro de Atenção em Saúde Mental, 

01 Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias, 01 Hospital Dia para HIV/AIDS, 01 

Centro Especializado de Atenção à Saúde do Neonato, Criança e Adolescente, 01 Centro de 

Atenção Especializada Municipal, 01 Laboratório Municipal, 01 Centro de Imagens 

Municipal, 03 Farmácias Básicas, 01 Central de Regulação Médica de Urgências, 01 Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), 01 Serviço Integrado de Atenção ao Trauma e 

Emergência (SIATE), 01 Centro Regional de Especialidades (CRE) e 01 CAPS AD III, que 

funcionam em nível de Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP), 

atendendo aos 25 municípios da 10ª Regional de Saúde. A rede hospitalar conta com 08 

Hospitais Gerais e 09 Hospitais Especializados, ofertando à população 795leitos (clínicos, 

cirúrgicos e obstétricos), sendo 598 SUS e 135 leitos complementares (Isolamento, UTI 

Adulto, Pediátrica e Neonatal), sendo 82 SUS. De acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Regional (PDR) da Secretaria de Estado da Saúde, Cascavel é sede da Macrorregião Oeste de 

Saúde que engloba a 8ª, 9ª, 10ª e 20ª Regionais de Saúde (RS), com 78 municípios e 

1.578.017/hab.. Além disso, é referência em alta complexidade em saúde auditiva para 118 

municípios e 2.137.740/hab.; atenção à saúde da pessoa com deficiência para 138 municípios 

e 2.591.886/hab.; nefrologia para 25 municípios e 497.637/hab.; neurologia e neurocirurgia 
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para 52 municípios e 1.236.516/hab.; traumato-ortopedia para 138 municípios e 

2.591.886/hab.; oncologia para 69 municípios e 1.136.518/hab.; oncologia pediátrica para 159 

municípios e 2.829.248/hab.; hematologia para 125 municípios e 2.071.257/hab.; cardiologia 

intervencionista para 68 municípios e 1.138.509/hab. e cirurgia vascular para 59 municípios e 

1.255.628/hab.  

A inserção dos estudantes do curso de medicina da FAG nas atividades assistenciais 

junto às Unidades Básicas de Saúde, desde o início do curso, possibilita sua participação ativa 

no desenho do perfil epidemiológico do território, na definição das microáreas de risco, bem 

como na ampliação da capacidade de atendimento multiprofissional. Oportuniza-se, também, 

o desenvolvimento de atividades de educação em saúde, voltadas para a orientação do 

autocuidado, apoiado na elaboração do plano terapêutico individual, o que aponta para 

diversas possibilidades no campo da formação permanente dos profissionais de saúde, 

conforme preconizado pelas diretrizes curriculares na área da atenção à saúde, onde se 

estabelece a “promoção da saúde, como estratégia de produção de saúde, articulada às demais 

políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribuindo para construção 

de ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde” e o “cuidado centrado na 

pessoa sob cuidado, na família e na comunidade, no qual prevaleça o trabalho interprofissional, 

em equipe” (BRASIL, 2014) 

Diante desse contexto e em face ao perfil traçado para o egresso, evidenciado neste 

PPC, com as discussões do NDE e com o real envolvimento de todo o colegiado, já estão 

sendo efetivadas as seguintes inserções: 

1) Campanha de prevenção e esclarecimento da população (de vacinação, diabetes, 

doenças cardiovasculares, saúde da mulher, saúde do homem, ); 

2) Realização da territorialização por parte dos docentes em um território definido e do 

planejamento de uma intervenção de cuidado em saúde coletiva; 

3) Formação de grupos de estudantes para realizarem atividades educativas nas UBS e, 

também, para famílias, em seus lares; 

4) Participação de docentes em conselhos do município que traçam as metas da política 

regional de saúde; 

5) Visita domiciliar com acompanhamento das famílias buscando dar apoio com 

orientações específicas sobre o controle mais apurado de doenças crônicas (diabetes, 

hipertensão), solicitação e avaliação de exames laboratoriais, verificação de receitas e 

remédios vencidos, encaminhamento ao médico se necessário. 
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6) Participação da IES em processos multiprofissionais de esclarecimento, elaboração e 

realização em projetos de saúde, com a participação do curso isolada ou 

conjuntamente com outros cursos da área de saúde da instituição ou de outras 

instituições. 

Além da inserção precoce na Atenção Primária, ao longo do curso o estudante será 

inserido nos demais níveis de atenção à saúde, objetivando compreender a integralidade da 

atenção e a gestão do cuidado ao indivíduo e a coletividade conforme proposto pela diretriz 

curricular na área gestão em saúde onde se estabelece “Cestão do Cuidado, com o uso de saberes e 

dispositivos de todas as densidades tecnológicas, de modo a promover a organização dos sistemas 

integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de Planos Terapêuticos individuais e 

coletivos” (BRASIL, 2014).  

 

2.1.3 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

O curso de Medicina do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG, desde a sua 

constituição, preocupou-se em buscar a articulação e compatibilidade entre o PPI – Projeto 

Pedagógico Institucional e o seu arcabouço programático integrado pelo PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG, particularmente 

em relação aos compromissos sociais da IES, que a configuram como uma instituição de 

ensino superior engajada no processo de desenvolvimento da sociedade em que está inserida, 

com consciência de seu compromisso com a promoção do ser humano, a 

preservação/conservação dos ecossistemas e o bem-estar da sociedade, estando comprometida 

com a sobrevivência, modernidade e autodeterminação dos sujeitos.  

Tanto no Brasil como em vários outros países, questiona-se sobre qual o papel do 

sistema educacional, com evidência para o universitário, no processo de formação das pessoas 

inseridas na sociedade contemporânea, bem como de sua articulação com setores específicos 

que compõem o mosaico socioeconômico e cultural global. Questão essa que se evidencia nos 

documentos destacados pela UNESCO. 

A educação não comporta mais uma bagagem escolar baseada no volume de 

conteúdos, sendo isso pouco operacional e nem mesmo adequado. O que se acumula no 

começo da vida deve ser constantemente atualizado e aprofundado, considerando que estamos 

vivendo um período no qual as mudanças ocorrem com grande velocidade. Ressalta-se 

também que a educação, para dar resposta ao conjunto das suas missões, deve organizar-se 

em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que serão ao longo da vida os quatro pilares 
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do conhecimento: aprender a conhecer (ou aprender a aprender, adquirir os instrumentos de 

compreensão), aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente), aprender a 

viver juntos (a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas) e 

aprender a ser (via essencial que integra as três precedentes) (DELORS, 2000). 

Diante desse cenário, um dos desafios que a FAG vem se propondo a enfrentar diz 

respeito à constante atualização de um projeto pedagógico que tenha capacidade para formar 

profissionais compromissados com a sociedade e com os seus problemas de saúde, numa 

perspectiva que articule a prática e a teoria, numa visão crítica a respeito da realidade, visto 

que temos um contexto no qual os problemas de saúde estão se tornando cada vez mais 

complexos, e as intervenções na busca de sua resolução têm sido referenciadas numa 

concepção de saúde que prioriza o eixo biológico. Soma-se a esse conjunto um fator de difícil 

solução e que diz respeito ao trabalho dos profissionais médicos ainda ocorrer de forma 

desarticulada e centrada nas tecnologias duras. 

Há, portanto, a necessidade de constituir novos processos, provocando o 

desencadeamento de discussões acerca da prática em saúde, de forma que essa seja revisitada, 

retomando sua finalidade, questionando o compromisso com os segmentos da sociedade e a 

articulação dessa prática com o processo de formação dos médicos, como possibilidade de 

formação de sujeitos. Esse modelo baseia-se na espiral construtivista onde, inicialmente 

ocorre a identificação de problemas, uma primeira formulação de explicações, a “síntese 

provisória”, seguida da busca por novas informações na teoria e na prática e então a 

elaboração da “nova síntese.  

 

Figura 1: Representação esquemática da Espiral Construtivista 

  
Fonte: Traduzido e adaptado de Lima, 2008. 
 

Nessa perspectiva, é necessário se redirecionar a formação inicial e permanente, 

colocando em questão os modelos e valores a serem construídos, para atender a essa 
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reorganização, pautando-se pela ética nos processos de intervenção, enquanto direito e 

respeito ao ser humano, construindo e reconstruindo os processos de trabalho e competências 

profissionais, integrando a formação à realidade e aos serviços da comunidade. 

 

2.1.3.1 Marco teórico 

 

Diante dessas necessidades, destacadas por Delors (2000) - aprender a conhecer (ou 

aprender a aprender, adquirir os instrumentos de compreensão), aprender a fazer (para poder 

agir sobre o meio envolvente), aprender a viver juntos (a fim de participar e cooperar com 

os outros em todas as atividades humanas) e aprender a ser (via essencial que integra as três 

precedentes) destaca-se o marco teórico que expressa as escolhas conceituais e metodológicas 

do colegiado para a formação do egresso do curso de medicina da FAG. 

O processo de formação do médico deve abranger os aspectos científicos e 

assistenciais, numa dimensão político-social. Essa formação subsidiará sua inserção no campo 

como sujeito de sua construção. Desta forma, o exercício profissional dar-se-á na direção da 

resolução dos problemas de saúde e de cidadania. O médico em seu trabalho deve 

compreender a si mesmo e ao outro, com uma visão de mundo e das relações que se 

estabelecem entre os homens e o meio ambiente físico e social; deve utilizar os 

conhecimentos disponíveis em diversos ramos do saber, o que lhe permite trabalhar na 

construção do próprio conhecimento, mediante a aplicação das teorias e das pesquisas 

realizadas para o desenvolvimento de sua prática profissional.  

O conhecimento do homem, da ciência, da sociedade, do ambiente, da saúde e da 

doença contribui para a formação do profissional, numa perspectiva de enriquecimento do 

campo de atuação e da sua prática, propiciando o trabalho cooperativo com a equipe de saúde, 

com os profissionais afins, com os pacientes/clientes, com a família do paciente e com a 

comunidade.  

É necessário, assim, que se reconheça o que seja importante para dar sustentação à 

formação profissional e ao preparo e capacitação política de um médico cidadão. Há que se 

ter clareza quanto ao por que, para que e como formar esse profissional, ainda, qual tipo de 

sociedade quer-se promover.  

Diante dessas considerações, os referenciais orientadores para este curso estão 

baseados no desenvolvimento das competências profissionais e necessidades de saúde da 

população, correspondendo aos valores a serem trabalhados pautados pelos fundamentos 

éticos e políticos da FAG.  
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O processo pedagógico tem sido entendido como uma relação de complementação - 

professores e estudantes complementam-se, por meio de suas “subjetividades”, de seus modos 

de sentir, de representar e de vivenciar as necessidades educacionais. Para Merhy (1999), essa 

complementação promove as decisões acerca do projeto a ser desenvolvido nas instituições, 

atuando, inclusive, na micropolítica do trabalho em saúde. Essa perspectiva nos remete a 

transitar da formação tradicional de profissionais médicos à produção, organização e gestão 

do trabalho em saúde para processos de mudanças que se caracterizam por novos espaços de 

formação e ação para redirecionar o sentido do cuidado de saúde (MERHY, 1999). 

Assim, a formulação de novas propostas para a formação dos profissionais da área da 

saúde, na perspectiva crítica, ou seja, a formação crítico-reflexiva na direção da constituição 

de sujeitos para a transformação social, entre esses, médicos, considera-se como uma das 

demandas para que se reorganize as práticas de saúde na direção de um sistema ancorado nos 

princípios e diretrizes do SUS. Vários aspectos, no entanto, apresentam-se como motivos de 

uma crise na formação dos recursos humanos, gerados por determinantes externos e internos 

aos órgãos formadores.  

No entanto, a sociedade vive em constante movimento e tensão, tendo forças 

favoráveis e desfavoráveis. Da mesma forma, a educação vive momentos nos quais seus 

projetos podem servir tanto para a reprodução dos processos na sociedade de forma acrítica, 

como para desenvolver uma formação crítica, reflexiva, comprometida e consciente para 

atuar a favor da emancipação das pessoas, da igualdade social e da qualidade de vida, 

formando-se cidadãos no seu processo de humanização. 

Essa formação, além de recolocar a discussão sobre sua intencionalidade, conta com o 

desafio de ter domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar com competência, 

com qualidade formal, e política; e, ao mesmo tempo, responder às necessidades sociais. A 

adoção de metodologias inovadoras está articulada com o mundo do trabalho, com a 

resolução de problemas concretos e com a formação ético-política, além do saber trabalhar 

com as incertezas, buscando a consciência nos atos/escolhas praticados. 

Alarcão & Tavares (2001) destacam, ainda, o fato de que a escola não tem só o 

compromisso de preparar para a cidadania, mas de oportunizar a vivência desta na 

compreensão da realidade, no exercício da liberdade e da responsabilidade, na atenção e no 

interesse pelo outro, no respeito à diversidade, na correta tomada de decisões, no 

comprometimento com as condições de desenvolvimento humano, social e ambiental, 

possibilitando a participação de todos.  

Vale, então, evidenciar os pressupostos e conceitos referenciais desse projeto: 
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• Fundamentação no humanismo - A humanização da assistência não se 

restringe à atenção individual, mas é parte da cultura de melhoria da qualidade da 

assistência à clientela. Resulta de um processo em que as ações profissionais estão 

pautadas no respeito, na solidariedade e no estímulo ao exercício da autonomia e da 

cidadania tanto dos próprios profissionais como dos clientes, resgatando o respeito à vida 

das pessoas, nos seus aspectos emocionais indissociáveis dos aspectos físicos.  

• Entendimento da concepção de saúde enquanto qualidade de vida 

determinada e resultante das condições de vida da população. 

• Compreensão da concepção de necessidades de saúde - As necessidades de 

saúde que, são apreendidas e organizadas em 4 grandes grupos: boas condições de vida, 

acesso, vínculo e autonomia.  

• Integralidade em seus diferentes sentidos visa à superação do reducionismo 

biológico e hospitalocêntrico; a estruturação do serviço como forma de possibilitar o 

atendimento dos indivíduos em suas necessidades mais amplas, em que se valorize a 

escuta e não se subestime a atenção a grupos específicos da população. Sugere a 

organização de políticas públicas de saúde que vislumbre as dimensões das micro e 

macropolíticas. 

• Cuidado em saúde - em que se destaque o cuidado como valor, abordando-o 

como uma rede de como saber-fazer, que envolve não somente aspectos técnicos, como 

também, estéticos e éticos, sendo, portanto, político.  

• Integração com a comunidade - A formação profissional precisa aproximar 

os mundos do ensino e do trabalho a partir da diversificação dos cenários de 

aprendizagem. Assim, os diversos campos de exercício da prática profissional devem ser 

incluídos como espaços possíveis para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. A participação tanto docente como discente no processo de produção dos 

serviços deve ter uma perspectiva de atuação conjunta.  

• Competência - entendida como a capacidade de mobilizar recursos cognitivos, 

afetivos e psicomotores para a resolução de situações-problema; 

• Habilidades - atributos do desempenho ou qualificação operacional em 

diferentes graus de complexidade, que concorrem para o desenvolvimento de 

competências.  

• Processo de trabalho coletivo em saúde - realizado a partir do trabalho em 

equipe. É visualizado como o saber-fazer comum que é construído continuamente e que 

não está desconectado da divisão social do trabalho na sociedade capitalista. Pautado por 
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valores éticos, baseia-se na responsabilidade coletiva dos sujeitos, centrado no usuário tem 

como cenários espaços públicos concretos, tais como os serviços de saúde. É necessário 

que a equipe construa um projeto e para tal os trabalhos especializados de cada 

profissional se complementem.  

As formas de acesso ao curso de Medicina do Centro Universitário Assis Gurgacz - 

FAG estão previstas no art. 54 de seu Regimento, aprovado pela Portaria n°- 447, de 18 de 

junho de 2008, que preceitua: 

O concurso ou processo seletivo, para ingresso nos cursos de graduação, realizado 

para preenchimento das vagas de seus cursos autorizados/reconhecidos, pelo Centro 

Universitário Assis Gurgacz - FAG ou em convênio com instituições congêneres, destina-se a 

avaliar a formação recebida pelo candidato em estudos anteriores e classificá-lo, dentro do 

limite das vagas oferecidas, para o curso de sua opção. 

§ 1º. O número de vagas autorizadas ou reconhecidas, para cada curso de graduação, 

consta do ato autorizativo do referido curso/programa, emanado do Sistema Federal de Ensino 

Superior. 

§ 2º. As inscrições para o concurso ou processo seletivo, são abertas em Edital, 

aprovado e publicado pelo Diretor Geral, no qual constam as normas que regem o processo, as 

respectivas vagas, os prazos de cada fase desse processo, a documentação exigida para a 

inscrição, a relação do conteúdo e/ou competências, habilidades e atitudes a serem avaliadas, 

os critérios de classificação e demais informações, conforme a legislação vigente. 

Art. 55. O concurso ou processo seletivo se traduz na avaliação dos conhecimentos 

comuns, obtidos pelos candidatos nas diversas formas de escolaridade do ensino fundamental 

e médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados na forma disciplinada 

e aprovada no respectivo Edital. 

§ 1º. Nos termos das normas legais e constantes do Edital, o concurso ou processo 

seletivo é de caráter classificatório. 

§ 2º. A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, quando for 

o caso, excluídos os candidatos que não obtiveram os critérios ou níveis mínimos 

estabelecidos, quando fixados no Edital. 

§ 3º. A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realiza a seleção; tornam-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la 

ou, em fazendo, não apresentar a documentação exigida completa, dentro dos prazos fixados, 

de acordo com as normas específicas publicadas no Edital. 
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§ 4º. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderão ser recebidos alunos 

transferidos de outro curso ou instituição, ou alunos remanescentes do mesmo concurso, nos 

termos da legislação. 

§ 5º. É facultada ao Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG, a realização de novo 

concurso ou processo seletivo, se necessário, para preenchimento das vagas remanescentes. 

O Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG é uma IES comprometida com a 

indissociabilidade dos eixos do ensino, da pesquisa, da extensão e assistência, por priorizar o 

desenvolvimento das potencialidades de seus colaboradores e contribuir para elevação dos 

padrões de qualidade de seus serviços direcionados à relevância social de atividades 

acadêmicas, ampliando, assim, as vertentes pluricurriculares de seus projetos pedagógicos de 

curso, integradas por ações inter e transdisciplinares.  

As políticas interferem com ressonâncias nesses eixos: com a seleção, manutenção e 

qualificação permanente do corpo docente, valorizando a titulação e o desempenho 

acadêmico, privilegiando a qualidade do ensino articulado com pesquisas didáticas e de 

resultados tecnológicos. Há provisão de condições materiais referenciadas devido à alta 

qualidade das instalações físicas, especializadas em serviços de atendimento ao público de 

caráter didático pedagógico, assistencial e de práticas de ensino, ainda espaços para práticas 

desportivas e de lazer, campos experimentais e outros espaços.  

A qualidade das relações interpessoais e relações de trabalho são facilitadas por um 

espaço interno para a formação de uma atitude de respeito. Em quaisquer dos cursos, a 

formação acadêmica implicará no preparo do aluno para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho considerando o ambiente social. No ensino de graduação, nas 

modalidades de bacharelado, licenciatura, formação tecnológica e profissional, o Centro 

Universitário Assis Gurgacz – FAG se compromete a garantir a igualdade de condições de 

acesso aos cursos superiores, combatendo qualquer discriminação com base em raça, sexo, 

idioma, religião ou em considerações econômicas, culturais e sociais, nem tão pouco em 

incapacidade física, para estimular a permanência do aluno durante o período previsto para 

integralização curricular, e formar um profissional agente de inovação, empreendedor, 

adaptável aos avanços no campo do saber e às transformações político-culturais, 

socioeconômicas e ambientais, com uma formação generalista, associada à formação 

humanística geral ao preparo técnico-habilitacional, oportunizando a construção de variados 

tipos de perfis profissionais em um mesmo programa.  

Priorizam–se os objetivos que buscam: sincronizar os PPCs às necessidades do 

mercado; manter a carga horária total do curso, compatível com a definida pelo Sistema 
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Federal de Ensino Superior, racionalizando-a em cada disciplina e cada atividade para 

destinar uma parte do total aos estudos independentes de livre escolha do aluno e viabilizar, 

assim, a integração teoria com a prática, valorizando a produção acadêmica individual, 

incentivando a investigação científica e a pesquisa, articuladas ao TCC, os estágios e a 

participação em atividades de extensão e de assistência; fomentar programas de atenção 

biopsicossocial e psicopedagógico para o aluno, visando à melhoria de seu desempenho no 

processo ensino-aprendizagem.  

A pesquisa e a extensão ocorrem em consonância com as linhas gerais da IES, através 

da Coordenação de Pesquisa e Extensão – COOPEX. No Curso de Medicina,  pesquisa e 

extensão possuem expressão e significância, e são instrumentos de apoio ao ensino. Tal 

expressão e significância são articuladas, com a comunidade científica e cultural regional 

quando dos eventos anuais promovidos pela COOPEX, denominados de Simpósio da 

Sustentabilidade que ocorre no primeiro semestre de cada ano e o Encontro Científico-

Cultural Institucional – ECCI que ocorre no Segundo Semestre de cada ano, ambos visam 

incentivar os alunos a publicarem seus trabalhos, desta feita, os acadêmicos submetem à 

comissão científica do evento painéis e artigos, apresentados as sessões específicas; bem 

como, oferece oficinas, palestras e cursos. Em ambos os casos, as produções são conjuntas e 

articuladas entre docentes e discentes. 
 

2.2 OBJETIVOS DO CURSO  

 

2.2.1 Objetivo Geral 

 

O curso de Medicina da FAG tem, por objetivo geral, formar profissionais capazes de 

desenvolver permanentemente o processo educativo visando elevados padrões de excelência 

no exercício da Medicina, na geração, análise crítica e disseminação do conhecimento 

científico e de práticas de intervenção na realidade que expressem efetivo compromisso com a 

melhoria da saúde, com a autonomia das pessoas e da população, e com a construção do 

Sistema Único de Saúde buscando a universalidade, a equidade e a integralidade da atenção. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para o desenvolvimento do objetivo geral, destacam-se os seguintes objetivos 

específicos: 
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• Trabalhar voltado à realidade local, sem prescindir da visão global, associando 

a prática humana à competência técnica, arte e ciência, orientando o exercício profissional 

para as necessidades dos pacientes e seus familiares, e estabelecendo uma relação 

fundamentada no reconhecimento dos valores e manifestações socioculturais nela 

envolvidos; 

• Buscar, desenvolver, aplicar e avaliar conhecimentos, habilidades e atitudes na 

prática de saúde que possibilitem a realização de atendimentos individuais de forma 

integral, sempre contextualizando o indivíduo em seu meio familiar e social e com 

enfoque multiprofissional e interdisciplinar; 

• Conhecer os interesses, a cultura, as condições de vida e a forma de atuação da 

comunidade com a qual irá trabalhar; 

• Compreender cada indivíduo como sujeito ativo do processo de promoção, 

manutenção e recuperação de sua saúde; 

• Integrar e avaliar, sob a perspectiva clínica e epidemiológica, informações 

colhidas na história clínica e de vida do paciente, no exame físico e na exploração 

diagnóstica complementar; 

• Identificar, conhecer, analisar e propor alternativas de ação apropriadas à 

realidade vivida, através da leitura e da análise do cotidiano, tendo este como o verdadeiro 

espaço e objeto de intervenção profissional; 

• Conhecer a rede institucional, e possíveis alternativas de recursos sociais, 

articulando e promovendo, permanentemente, possíveis propostas de ações integradas 

para a melhoria constante da qualidade de saúde da população; 

• Realizar procedimentos clínico-terapêuticos essenciais no atendimento às 

urgências/emergências e calamidades, principalmente aqueles envolvidos na preservação e 

na qualidade da vida; 

• Identificar as possibilidades de intervenção nos níveis de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação, nos planos individual, familiar e comunitário, segundo a 

ocorrência, distribuição e impacto dos problemas de saúde da comunidade; 

• Intervir, de forma efetiva, em qualquer nível de atenção, a partir da 

identificação de riscos à saúde, tendo como base os conhecimentos da epidemiologia e dos 

cuidados com a saúde baseada em evidências; 

• Reconhecer-se integrante da complexa relação estabelecida entre profissionais, 

pacientes, familiares e outros membros da equipe de saúde, e ser capaz de gerenciar 
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planos, programas, projetos e atividades de trabalho na equipe de saúde que atua; 

• Escolher de forma compartilhada com o paciente e outros profissionais da 

equipe, os procedimentos diagnósticos e terapêuticos mais apropriados com base nas 

relações de risco, custo e benefício com o consentimento informado do paciente e/ou de 

seu responsável; 

• Comunicar-se com eficiência em contextos de natureza diversa: interpessoal, 

organizacional e de pequenos grupos; 

• Utilizar os recursos da clínica, da epidemiologia e do planejamento em saúde  

para identificar, permanentemente, grupos de risco na comunidade, programando ações 

individuais e coletivas segundo as necessidades detectadas através do perfil demográfico e 

epidemiológico; 

• Reconhecer os limites e as possibilidades do trabalho médico na transformação 

dos problemas de saúde em sua área de atuação, interpretando as implicações da 

organização dos sistemas nacional, regional e local de saúde para a prática profissional e a 

gestão em saúde; 

• Desenvolver, de forma crítica, novos processos de trabalho apropriados à 

realidade onde se encontra, que sejam voltadas à atenção individual, dentro da unidade de 

saúde, através de visitas domiciliares, ou à atenção coletiva, com ações de vigilância, 

planejamento, programação, promoção, prevenção; 

• Acompanhar e avaliar sistematicamente a literatura científica e o 

desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia em saúde para orientar propostas 

inovadoras e comprometidas com a qualidade do cuidado às pessoas; 

• Participar do processo permanente de aprendizagem vivenciando no exercício 

profissional, por meio do reconhecimento de suas dificuldades, erros e limitações dos 

saberes, e do estabelecimento de estratégias de superação; 

• Participar das atividades de ensino-aprendizagem, compreendendo sua 

dimensão educativa encontrada na prática profissional com pacientes, familiares e equipe 

de saúde; 

• Coordenar, participar e/ou constituir grupos de educação para a saúde, 

priorizando suas áreas geográficas de atendimento, segundo o perfil cultural e 

epidemiológico da comunidade e participar da formação e do treinamento de pessoal 

auxiliar, voluntários e estagiários de outros serviços, com vistas a prepará-los a identificar 

e utilizar, de forma efetiva, seus recursos pessoais como instrumentos de compreensão dos 

principais problemas biológicos, mentais e sociais que incidam nos indivíduos, suas 
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famílias e na comunidade; 

• Atuar em conjunto com os movimentos populares e as lideranças comunitárias 

locais, com vistas a contribuir tecnicamente para o fortalecimento das iniciativas 

populares no processo de promoção e manutenção de sua saúde; 

• Avaliar atividades, posturas e ações da equipe, mantendo-se sempre aberto às 

mudanças de planos e metas desde que venham a reverter situações de risco à população 

ou a beneficiá-la, mantendo um processo permanente de reflexão sobre a ética no processo 

de mudança e desenvolvimento da coletividade. 

 

2.3 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (BRASIL, 

2014), no Art. 3.º, colocam como perfil do profissional médico: 
 
(...) 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 e tendo como transversalidade em sua 
prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença. 

 

Assim, considerando o que preveem as Diretrizes e o contexto social contemporâneo, 

o processo de formação do médico, na FAG, visa a abranger os aspectos científicos, numa 

dimensão político-social. Essa formação subsidiará a inserção do egresso no campo como 

sujeito de seu exercício profissional, que buscará, com competência, a resolução dos 

problemas de saúde e de cidadania. A educação médica é organizada, para tanto, numa 

perspectiva pedagógica, com vistas a uma concepção de homem e sociedade numa realidade 

social concreta. 

Dessa forma, ao final do Curso de Graduação, espera-se que os profissionais médicos 

sejam capazes de: 

• promover ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 

tanto em nível individual quanto coletivo, tendo como pressuposto que o paciente é parte 

de uma família e de uma comunidade, as quais, por sua vez, integram um contexto mais 

amplo, ambiental, cultural e socioeconômico; 

• exercer suas atividades de forma integrada às diferentes instâncias e níveis do 

Sistema Único de Saúde, sempre tendo em vista a necessidade de abordar os problemas de 

saúde do paciente de forma crítica, considerando as bases sociais subjacentes a eles; 
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• fazer-se entender por indivíduos de diferentes origens sociais, diferentes sexos 

e gêneros e distintas etnias, mantendo o sigilo das informações a ele confiadas em seu 

trabalho, como parte do elevado nível de respeito à ética; 

• manter adequada comunicação com os demais profissionais da equipe de 

saúde, com seus superiores e  com o público em geral; 

• assumir posições de liderança de uma equipe multiprofissional de saúde, bem 

como de instâncias diversas do Sistema Único de Saúde, com responsabilidade e 

habilidade na tomada de decisões, tendo por base os conhecimentos adquiridos em sua 

graduação acerca da gestão de sistemas de saúde; 

• atualizar permanentemente seus conhecimentos tecnológicos e sua formação 

humanística, através dos meios tradicionais como leituras de publicações em português e 

línguas estrangeiras (em especial espanhol e inglês), além da frequência a encontros 

científicos, bem como através da consulta permanente às bases de dados informatizadas; 

• colaborar com o treinamento de outros profissionais médicos e de distintos 

profissionais da área da saúde que com ele compartilhem as equipes de saúde. 

Ao enunciar essa concepção, busca-se evidenciar a capacidade do ser humano, quer na 

qualidade de estudante, professor, médico, usuário ou comunidade, enfim, o cidadão, de ser 

sujeito do seu processo de vida e trabalho, construindo-se a partir daí a possibilidade deste ser 

ativo na sua produção e reprodução social, ou seja, tendo consciência e autonomia para 

decidir sobre o seu destino, movido pelos seus desejos e interesses, articulado às necessidades 

sociais.  

 

2.4 ESTRUTURA CURRICULAR  

 

Tendo como ponto de partida o perfil do aluno egresso do curso médico, a matriz 

curricular proposta pelo Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG apresenta características 

inovadoras. Nesse modelo, a formação médica é mais complexa, integrando conteúdos antes 

separados em disciplinas, através do conceito de “módulos de ensino”, trazendo o mundo real, 

com toda sua integralidade, para dentro do centro universitário. 

Para alcançar isso, o planejamento das atividades é baseado nas competências a serem 

desenvolvidas e, a partir destas, nos objetivos pretendidos à formação dos alunos. Esse é um 

aspecto fundamental do modelo pedagógico, já que esses objetivos estão intimamente 

relacionados ao perfil profissional do médico em formação, diferentemente de uma 
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abordagem tradicional, que não considera a interdisciplinaridade dos conteúdos teóricos e o 

contexto real. 

Uma característica fundamental é o fato de o currículo ser centrado no aluno, já que 

tem por ponto de partida o perfil profissional do egresso, as habilidades, atitudes e 

competências esperadas ao final da graduação para, então, serem definidos os objetivos, 

conteúdos curriculares, estratégias e procedimentos de ensino e de avaliação. O centro do 

processo de ensino deslocou-se do professor e do conteúdo de cada disciplina isolada, para o 

aluno, como um ser integral. 

Assim, os conteúdos programáticos dos componentes curriculares: disciplinas e 

atividades são agrupadas em áreas programas: módulos temáticos e estudos complementares, 

módulos especiais, programa e atividades complementares, integrando as informações. Esta 

apresentação dos conteúdos em áreas programas confere integração vertical e horizontal. 

Além dessa forma de integração, existe um programa de aprendizagem em saúde comunitária 

iniciado no primeiro ano do curso seguindo até o final do quarto ano (no oitavo período), 

denominado Programa de Aprendizagem Saúde na Sociedade - PASS. Esse programa permite 

a inserção do aluno em diversos cenários da prática médica, como unidades básicas de saúde, 

equipes de saúde da família, escolas, creches, asilos, etc., sempre com ênfase aos princípios 

do SUS, em níveis de profundidade e responsabilidade crescentes. 

São oferecidos dois módulos por ano, contemplando de forma integrada as áreas 

temáticas que antes eram apresentadas como disciplinas. Os módulos têm um fio condutor, do 

primeiro ao quarto ano, que são eixos temáticos que conduzem o processo. No primeiro ano, 

os módulos abordam o ser humano em seus aspectos biológicos e sociais. No segundo ano, o 

eixo do ensino aborda a doença e capacitação para o seu exame, as múltiplas interações do 

processo saúde-doença. Nos terceiro e no quarto anos, os módulos temáticos abordam a 

clínica focada nos diferentes ciclos da vida humana, da gestação até o envelhecimento 

ocorrida no país e na região. Articulados a alguns módulos temáticos estão integrados estudos 

complementares de temas relevantes para formação médica, bem como, práticas ambulatórias 

nas áreas de clinicas médicas, ginecologia e obstetrícia, pediatria, cirurgia e geriatria, 

relevantes para o resgate da saúde do adulto, da mulher, do adolescente, da criança e do idoso.  

A integração entre o PASS, os módulos temáticos e estudos complementares permite 

que situações vivenciadas no cotidiano de uma unidade básica de saúde possam também ser 

problematizadas de forma mais aprofundada nos módulos que ocorrem simultaneamente. O 

PASS segue o mesmo eixo temático dos módulos, partindo do ser humano até as principais 

doenças que afetam o afetam, passando pelo adoecer e pela capacitação do aluno para o 
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exame físico, pelas apresentações clinicas do adulto, da mulher, do adolescente, da criança e 

do idoso, associado aos cuidados preventivos e à educação para melhoria da qualidade de vida 

individual e coletiva. 

O modelo modular adotado, associado ao PASS nos quatro primeiros anos do curso 

médico, permite a abordagem de questões complexas como aspectos humanísticos inerentes à 

relação médico-paciente, questões de ética profissional e habilidades em comunicação, 

capacidade de liderança e capacidade de tomar decisões, fundamentais à formação de um bom 

profissional. São questões primordiais da formação acadêmica que, em disciplinas isoladas, 

empobrecem o currículo pela falta de entrosamento pedagógico; portanto, se apresentam 

interligadas em torno do processo educativo.  

Além dos módulos temáticos articulados aos estudos complementares, práticas 

ambulatoriais, compõe a estrutura curricular do curso de medicina da FAG módulos especiais, 

que agrupa o Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional- PRODEP e as atividades 

complementares curriculares. 

O PRODEP, desenvolvido ao longo dos oito primeiros períodos letivos é constituído 

por módulos especiais reunidos em três áreas programas: Instrumentos de linguagem 

essenciais ao aprendizado, abrangendo estudos da língua portuguesa, da língua inglesa e 

tecnologias da informação e comunicação, LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais e Leituras 

Multiculturais e Sociodiversidade; Pesquisa científica, com os estudos de Metodologia 

Científica, Trabalho Científico na Área Médica I – projeto de pesquisa e Trabalho Científico 

na Área Médica II, com a produção do artigo científico com vistas a socialização da pesquisa; 

Ainda, Humanização e Acolhimento, focados nas Terapias Alternativas e adjuvantes, nas 

Relações Interpessoais, no Direito na área Médica, na Gestão Estratégica de Negócios em 

Saúde 

As Atividades Complementares curriculares, assim como o Programa de 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional, além de propiciarem maior flexibilidade à estrutura 

curricular, viabilizam o enriquecimento da formação técnico-habitacional do profissional 

médico, bem como da formação humanística e cívica para o exercício da cidadania. O 

diferencial destas atividades neste curso é que este componente curricular incentiva a 

produção acadêmica, como um meio para desenvolvimento de competências, habilidades e 

atitudes para o aprender a aprender contínuo e o compromisso irrefutável com a busca do 

desconhecido para o cumprimento da responsabilidade social com o paciente e a sociedade.   

O TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, embora seja considerado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Medicina como um componente curricular optativo, no 
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curso Médico da FAG, é um conteúdo obrigatório, que tem sua operacionalização vinculada 

ao Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, amparado nas horas destinadas as 

atividades complementares (Produção Acadêmica), uma vez que é o produto final das ações 

classificadas como Produção Acadêmica.  

O estágio curricular (Internato) obrigatório de treinamento em serviço inclui aspectos 

essenciais nas cinco áreas preconizadas pelo MEC: Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-

Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva com atividades no primeiro, segundo e terceiro níveis 

de atenção à saúde. 

O curso tem como eixos transversais, em atendimento a legislação em vigor,:  a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana (Resolução CNE/CP nº 01 de 17/07/2004) e a Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 

27 abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002. 

Outra peculiaridade do currículo do curso de Medicina da FAG é a inclusão de 

Seminários Integradores entre os componentes curriculares obrigatórios de todos os períodos 

letivos do primeiro ao oitavo. Neste espaço acadêmico promovem-se ações interdisciplinares 

agregando os conhecimentos desenvolvidos/apropriados no período, somativo os estudos 

anteriores, e nos quais há participação efetiva dos alunos no processo Ensino/Aprendizagem. 

Dessa forma, destaca-se que as atividades do Curso de Graduação em Medicina da 

FAG podem ser agrupadas em 6 (seis) categorias: 

I. Módulos Temáticos e Estudos Complementares 

II. Atividades Práticas de Ensino, abrangendo as Práticas Ambulatoriais e o Estágio 

Supervisionado 

III. Programa de Aprendizagem em Saúde e Sociedade - PASS 

IV. Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional - PRODEP 

V. Seminários Integradores 

VI. Atividades Complementares  

 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM, SAÚDE E SOCIEDADE - PASS 

 

O Programa de Aprendizagem, Saúde de Sociedade (PASS) insere-se como um 

projeto amplo de parceria entre o curso de Medicina da FAG e a Prefeitura Municipal de 

Cascavel- PR estabelecido com objetivo de contribuírem para a formação integrada de 

profissionais de saúde e para a melhoria do Sistema de Saúde. 
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O PASS é um dos componentes centrais da estrutura curricular do curso de Medicina, 

visando à indissociabilidade entre teoria-prática, à integração do Centro Universitário ao meio 

social local e regional. Constitui-se em um dos eixos básicos do projeto pedagógico, 

articulador do ensino, pesquisa e extensão. 

Pretende-se que seja um programa orientador de todo o curso com diferentes grupos 

populacionais, permitindo-lhe diagnosticar as carências e as virtudes de cada região do 

município, e propiciando um diagnóstico adequado para que as ações de promoção de saúde 

sejam regionalizadas de acordo com as necessidades da área de influência da FAG. Tem como 

objetivos: 

a) contribuir com o sistema municipal de saúde nas ações de promoção e melhoria da 

saúde da população; 

b) prover bases concretas para a integração do graduando na cultura e prática da 

atenção integral à saúde, por meio de ações de promoção e recuperação da saúde, de forma 

integral e contínua; 

c) promover a articulação entre teoria e prática, introduzindo o graduando desde os 

períodos iniciais em contextos de prática que proporcionem ambientes semelhantes às 

condições e características do exercício profissional futuro; 

d) estimular a formação de competências, habilidades e a aquisição de conhecimentos 

em ambientes de prática interprofissional; 

e) formar profissionais com sensibilidade para as necessidades de interiorização do 

atendimento das questões da saúde, nos níveis de prevenção e promoção; 

Assim, o Programa busca proporcionar condições de inserção dos estudantes em 

contextos reais de aprendizagem, por meio de ações em diferentes comunidades, pela 

integração aos serviços de saúde, pelo aprendizado das ações preventivas e de promoção da 

saúde, assim como pela atuação em equipes interprofissionais. 

De acordo com Aguilar-da-Silva et al (2011), o Ensino Interprofissional em Saúde 

pode ser conceituado como uma proposta onde duas ou mais profissões aprendem juntas 

sobre o trabalho conjunto e sobre as especificidades de cada uma, na melhoria da qualidade 

no cuidado ao paciente. É considerado um estilo de educação que prioriza o trabalho em 

equipe, a integração e a flexibilidade da força de trabalho que deve ser alcançada com um 

amplo reconhecimento e respeito às especificidades de cada profissão.  

A integração implica pensar em novas interações no trabalho em equipe 

interprofissional, com trocas de experiências e saberes com respeito à diversidade e 
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cooperação para realizar práticas transformadoras, construir parcerias na elaboração de 

projetos e exercício permanente do diálogo.  

A integralidade no cuidado requer um trabalho em saúde que ultrapasse os fazeres 

individualizados de cada profissão, destacando-se a equipe. Visualiza-se assim, um 

profissional de saúde que, não abrindo mão da formação específica, possa estar atento às 

diferenças, aos movimentos de inclusão, ao interprofissionalismo presente em suas ações.  

Para que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo, o PASS é estruturado em 

Eixos de atenção à saúde: Individual, Saúde Coletiva, Processo de Trabalho e da Educação 

em Saúde. Estes são desenvolvidos em todos os momentos do programa obedecendo à 

complexidade decorrente das sucessivas aproximações do estudante com os cenários de 

prática, com os problemas e situações vivenciadas, o conhecimento construído, o 

conhecimento da realidade das famílias e comunidades. O Eixo da Saúde Individual leva em 

consideração a abordagem clínica e contextualizada nos aspectos bio-psico-sociais, a relação 

profissional de saúde/usuário orientada pela escuta qualificada, pelo estabelecimento do 

vínculo e da responsabilização. 

O Eixo da Saúde Coletiva considera as necessidades de saúde e as multideterminações 

na perspectiva do contexto indivíduo/família/comunidade ordenando as práticas profissionais 

pelas necessidades de saúde de uma determinada população. 

O Eixo do Processo de Trabalho em Saúde visa desenvolver competências 

profissionais orientadas por reflexões vivenciadas no cenário do processo de trabalho das 

equipes de saúde na atenção primária e sua relação com o Sistema de Saúde. 

O Eixo da Educação em Saúde busca desenvolver práticas educativas visando as 

necessidades de saúde na perspectiva do autocuidado e da instalação de hábitos saudáveis nos 

indivíduos/famílias/comunidades. 
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Através da vivência da realidade em cada um dos eixos busca-se: 

a) a integração entre ensino, pesquisa/práticas investigativas e extensão; 

b) a estreita articulação entre prática e teoria, utilizando a problematização como 

estratégia pedagógica; 

c) o desenvolvimento das atividades por equipes interprofissionais sob supervisão 

docente e com a orientação da equipe de saúde dos núcleos de Saúde da Família; 

d) a participação, em nível crescente de complexidade, do atendimento ambulatorial 

de nível primário e secundário, em atividades de promoção de saúde da criança, do 

adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. 

Com a integração dos eixos pretende-se, assim, estabelecer as bases para a formação 

do graduando/egresso profissional, em conformidade com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação na área da Saúde. Entre as características do PASS 

destaca-se a do atendimento familiar pelo médico-generalista, no contexto do Programa de 

Saúde da Família (PSF), integrado a equipes interprofissionais, com prioridade para a atenção 

primária e integral à saúde, ao mesmo tempo que se articula à rede de serviços à população, 

visando a assegurar referência e contra - referência de pacientes que necessitam de cuidados 

especializados. Inclui, necessariamente, nesse processo, a atenção às dimensões éticas e 

humanas do atendimento, proporcionando a emergência e desenvolvimento de valores e 

atitudes orientados para a cidadania. 

A Problematização é o método escolhido por possibilitar a vivência da prática real nas 

Unidades de Saúde, o levantamento de lacunas de conhecimento, a busca de informações e a 

aplicação dos novos conhecimentos transformando a realidade.  

A organização do conhecimento destes módulos orienta-se pelo Modelo de Atenção 

às Condições Crônicas proposto por Mendes, em que se estabelece a relação entre 

necessidade de autocuidado apoiado e atenção profissional na população total, incorporando 

desde as intervenções de promoção até a gestão de caso individual (figura 1).  
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Figura 2: Modelo de Atenção às Condições Crônicas 

 
Fonte: Mendes, 2012. 
  

Estabeleceu-se então a estrutura dos módulos do PASS (figura 3). Os primeiros dois 

semestres compreendem conteúdos e atividades práticas voltadas as intervenções de 

promoção a população global, com um crescente de conhecimento no terceiro e quarto 

semestre as intervenções de prevenção, quinto e sexto da gestão das condições de saúde mais 

prevalentes e posteriormente no sétimo e oitavo a gestão de casos complexos. Em uma espiral 

de conhecimento que sempre retoma aquilo que foi visualizado anteriormente.  

 
Figura 3: Proposta pedagógica do PASS 

 
 

As tarefas as serem desenvolvidas pelos estudantes durante o curso estão propostas em 

8 módulos: 

• Conhecendo a Unidade de Saúde e Apresentando o SUS 

•  O Território e a Territorialização em Saúde 
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•  Princípios do SUS e o Cuidado individual e Famíliar 

•  Ações de Prevenção ao Adoecimento 

•  As Vigilâncias em Saúde 

•  Saúde do Trabalhador e Doenças Infecciosas e Parasitárias  

•  Gestão em Saúde 

•  Gestão do Cuidado 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL -PRODEP 

 

No sentido de proporcionar ao aluno uma abrangente formação humanística, crítica e 

reflexiva, apoiada em conhecimentos científicos, sociais e culturais, que possam capacitá-lo 

para atuar, durante a graduação e depois dela - como egresso - com autonomia, com visão de 

mundo em sua diversidade para práticas de letramento, voltadas para o exercício pleno de 

cidadania, com responsabilidade social, como um sujeito proativo e solidário, criou-se o 

Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional - PRODEP, estruturado em módulos.  

Esses módulos ocorrem concomitantemente aos oito módulos básicos, obedecendo às 

temáticas das fases curriculares, com enfoques que visam 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 diversidade, pluralidade de ideias e para o exercício pleno da cidadania.  

Nos primeiros semestres os componentes curriculares versam sobre as diferentes 

linguagens e a organização da vida acadêmica. O módulo de Língua Portuguesa está voltado 

ao desenvolvimento de competências para que o aluno possa compreender as linguagens 

como formas de comunicação e expressão, com respeito às diferentes manifestações, com 

condições para ler, interpretar e produzir textos com coerência discursiva, formulando e 

articulando argumentos consistentes.  

Os conteúdos desse primeiro módulo, tanto em relação à compreensão e interpretação, 

quanto com relação à produção, versarão sobre temáticas discutidas na sociedade 

contemporânea, tais como biodiversidade, globalização, ecologia, políticas públicas, redes 

sociais e de responsabilidade, sociodiversidade, relações de gênero, exclusão e minorias, 

democracia, ética, violência, avanços tecnológicos, propriedade intelectual, inclusão digital e 

relações de trabalho. Um enfoque também será dado para a produção de textos acadêmicos e 

científicos.  
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Já o módulo de Metodologia Científica visa proporcionar condições para que o 

acadêmico possa organizar, interpretar e  sistematizar os conhecimentos adquiridos no 

processo de formação, bem como inserir-se nos processos de iniciação científica. 

No segundo ano, os módulos orientam sobre outras articulações das diferentes 

linguagens, voltadas à Língua Inglesa e às Tecnologias de Informação e Comunicação, com o 

objetivo de proporcionar ao acadêmico condições para interpretar diferentes representações 

simbólicas de um mesmo conceito, e assumir o protagonismo do saber, com visão de mundo 

em sua diversidade, para dar conta de várias práticas comunicativas.   

O terceiro ano está organizado vários enfoques multidisciplinares. No quinto período 

do curso são 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 de 

Terapias Alternativas (dentre elas, a homeopatia, acupuntura e fitoterapia) e adjuvantes. Além 

dessas práticas complementares da medicina, neste mesmo período, as discussões versam 

sobre as equipes multidisciplinares de trabalho na área da saúde e Relacionamentos 

Interprofissionais. As duas temáticas, no entanto, por transitarem em diferentes áreas e 

concepções, serão conduzidas com a participação de diversos profissionais, com palestras, 

seminários e visitas técnicas – com profissionais das áreas da medicina alternativa e de outras 

áreas da saúde, como nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, entre outros. Essas discussões buscam promover as competências necessárias 

para que o egresso possa trabalhar em equipes, promovendo a troca de informações com 

diferentes profissionais, integrando saberes e conhecimentos, visando a objetivos coletivos.  

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, é 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 - Trabalho Científico na Área Médica I, 

com a orientação para o projeto individual, que culminará com a produção do artigo e a 

socialização da pesquisa, no módulo Trabalho Científico na Área Médica 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. 

Correlacionado ao entendimento da pesquisa, como investigação do conhecimento 

científico e análise do espaço social, ainda no 7º período, com o objetivo de promover um 
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entendimento de mundo para que, como egresso, o sujeito possa compreender as diferentes 

linguagens como veículos de expressão e de respeito às diferentes manifestações étnico-

culturais e variações linguísticas em diversas situações sociocomunicativas, o Programa 

promoverá Leituras Multiculturais e Sociodiversidade.  

Depois, no 8º período, com o mesmo viés, o aluno terá o módulo de LIBRAS - Língua 

Brasileira de Sinais.  Os componentes curriculares que compõem o módulo objetivam, 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. Também no 8º período, pelo PRODEP, o acadêmico 

terá discussões que visam a sua atuação profissional, com responsabilidade social e ética, 

agregando valores necessários à gestão de negócios, promovendo uma visão de 

empreendedorismo, com componentes curriculares de Gestão Estratégica de Negócios em 

Saúde.  

A avaliação neste Programa será organizada com os mesmos requisitos estabelecidos 

para os módulos básicos. No entanto, também poderão ser elaborados, considerando as 

necessidades observadas pelos professores e acadêmicos, projetos de extensão que 

complementem as discussões. 

Os módulos têm caráter interdisciplinar, multidisciplinar e transformador; as questões 

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

formação do profissional. 

 
SEMINÁRIOS INTEGRADORES 

 

Entre os componentes curriculares obrigatórios de todos os períodos letivos do 

primeiro ao oitavo são ofertados os Seminários Integradores. Neste espaço acadêmico 

promovem-se ações interdisciplinares agregando os conhecimentos 

desenvolvidos/apropriados no período, obtidos em estudos anteriores, e nos quais há 

participação efetiva dos alunos no processo ensino/aprendizagem. 

No percurso do curso, em atendimento a legislação em vigor, estão presentes os eixos 

transversais focados nos temas: a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP nº 01 de 17/07/2004) e a 

Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 

2002, propiciando o cumprimento de acordos internacionais quanto aos conteúdos 
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obrigatórios para a formação do cidadão e do profissional, na sociedade do conhecimento 

inserida, no mundo globalizado. 
 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO POR MÓDULO 
 

MÓDULO I 
O Ser Humano 

I 

  
 Bases 

Morfológicas 
do Ser 

Humano 

Disciplina  T P Total 
Biologia Celular 36 18 54 

Anatomia Humana I 54 54 108 
Embriologia e Histologia 

Humana I 54 36 90 

Fisiologia Humana I 54 54 108 
Seminário Integrador I 72 

Programa de Aprendizagem Saúde e Sociedade I 90 
Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional I 

Leitura e Produção de Textos 
36 

Total 558 
 

MÓDULO II 

O Ser Humano 

II 

  
 Bases 

Morfofisiológica
s do Crescimento 

e 
Desenvolvimento 

Humano 

Disciplina T P Total 
Bioquímica 36 18 54 

Genética 36 18 54 
Anatomia Humana II 54 36 90 

Embriologia e Histologia 
Humana II 

 
72 

 
18 

 
90 

Fisiologia Humana II 54 36 90 
Seminário Integrador II 72 

Programa de Aprendizagem Saúde e Sociedade II 90 
Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional II 

Metodologia Científica 
36 

Total 576 
 

MÓDULO III – 
A doença e 
capacitação 
para o seu 

exame 

  
 Mecanismos de 

Agressão e 
Defesa 

Disciplina T P Total 
Farmacologia 54 36 90 

Patologia 36 18 54 
Microbiologia 36 18 54 
Parasitologia 36 18 54 
Imunologia 54 18 72 

Seminário Integrador III 72 
Programa de Aprendizagem Saúde e Sociedade III 90 

Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional III  
Língua Inglesa 

36 

Total 522 
 

MÓDULO IV – 
A doença e 
capacitação 

para o exame 

  
  

 Relação Médico 
Paciente e estudos 
complementares 

Disciplina T P Total 
Propedêutica 72 54 126 

Saúde 
Mental/Comunicação 

Médica 
36 36 72 

Bioética 36 0 36 
Anatomopatologia 54 36 90 
Técnica Operatória 36 72 108 
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Seminário Integrador IV 72 
Programa de Aprendizagem Saúde e Sociedade IV 90 

Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional IV 
Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC 

36 

Total 630 
 

MÓDULO V – 
Apresentações 

Clínicas I 
 
 

  
  
 
 

Clínica de 
 Adulto I e 

estudos 
complementares 

Disciplina T P Total 
Nefrologia 36 18 54 
Angiologia 36 18 54 
Urologia 36 18 54 

Dermatologia 36 18 54 
Pneumologia 36 18 54 

Gastroenterologia 36 18 54 
Ortopedia 36 18 54 

Oftalmologia 36 18 54 
Seminário Integrador V  72 

Programa de Aprendizagem Saúde e 
Sociedade V  54 

Programa de Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional V  

Relacionamentos Interprofissionais 
 

36 

Total  594 
 

MÓDULO VI – 
Apresentações 

Clínicas II 

  
  
  

 Clínica de Adulto 
II e estudos 

complementares 

Disciplina T P Total 
Reumatologia 36 18 54 

Neurologia 36 18 54 
Hematologia 36 18 54 

Endocrinologia 36 18 54 
Cardiologia 36 18 54 

Imagiologia Medica 36  36 
Seminário Integrador VI 72  72 

Programa de Aprendizagem Saúde e Sociedade  VI 54 
Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional VI – 

Direito na Área Médica 
36 

Total 468 
 

 
MÓDULO VII – 
Apresentações 

Clínicas III 

  
 Clínica da 
Mulher, do 

Adolescente e  
Criança e estudos 
complementares 

Disciplina T P Total 
Ginecologia 54 54 108 
Obstetrícia 54 54 108 
Pediatria 72 54 126 

Otorinolaringologia 18 18 36 

Urgência e Emergência 01 02 54 
Seminário Integrador VII 72 

Trabalho Cientifico na Área Médica I 36 
Programa de Aprendizagem Saúde e Sociedade VII 54 

Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional VII 
Leituras Multiculturais e Sociodiversidade 

36 

Total 360 
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MÓDULO VIII – 
Apresentações 

Clínicas IV 

  
Clínica Idoso          

e estudos 
complementares 

Disciplina T P Total 
Geriatria 72 36 108 

Cirurgia no Idoso 54 36 90 
Farmacologia Clínica 36 18 54 

Medicina Legal 36 18 54 
Trabalho Cientifico na Área Médica II 36  36 
Seminário Integrador VIII 72 
Programa de Aprendizagem Saúde e Sociedade  VIII 54 
Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional VIII: 
Gestão estratégica de Negócios em Saúde 

36 

Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional VIII: 
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

36 

Total 486 
Módulo Especial 

Atividades Complementares Curriculares:  
- Atividades Acadêmico-Científicas e Culturais 

200 

MÓDULO IX – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I Carga Horária 

Estágio supervisionado em Saúde Coletiva, Medicina Geral de Família e 

Comunidade. 

500 

Carga horária total 500 

MÓDULO X – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I Carga Horária 

Estagio supervisionado em Clinica Médica e Urgência e Emergência 500 

Estágio supervisionado em Pediatria e Urgência e Emergência 500 

Carga horária total 1000 

MÓDULO XI – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II Carga Horária 

Estágio supervisionado em Ginecologia/Obstetrícia e Urgência e Emergência 500 

Carga horária total 500 

MÓDULO XII – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II Carga Horária 

Estágio supervisionado em Clinica Cirurgia e Urgência e Emergência 500 

Estágio supervisionado em Saúde Mental 300 

Carga horária total 800 



 

 

2.5 CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

2.5.1 Plano de ensino, competências e habilidades  

 

1º PERÍODO 

NOME DA DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA I CARGA HORÁRIA: 108h 

EMENTA: Estudo da classificação e topografia macroscópica específica das estruturas que 
compõem os sistemas: Esquelético, Articulação, Muscular, Cardiovascular. 
OBJETIVOS: 
- Conhecer a morfologia básica e sua relação com o movimento humano; 
- Reconhecer a estrutura e função do sistema locomotor humano; 
- Reconhecer aspectos importantes da morfologia humana. 
- Estudar os aspectos gerais de cada sistema, e as correlações funcionais entre os diversos 
sistemas. 
- Identificar a normalidade a as variações anatômicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

TÉORICO: 

1. Introdução à Anatomia Humana: Posições anatômicas; Termos de direção e posição; 
Princípios de construção corpórea; Planos e eixos do corpo humano; Conceitos de normal, 
variação anatômica, anomalia e monstruosidade; Principais abreviaturas utilizadas; 
Constituição do aparelho locomotor. 
2. Osteologia: Generalidades sobre constituição do osso; Revestimento e preenchimento 
ósseo; Crescimento ósseo; Reconstituição óssea (fraturas e consolidação); Fatores que 
influenciam no crescimento e desenvolvimento ósseo; Funções do esqueleto; Divisão do 
esqueleto (axial e apendicular); Classificação dos ossos; Acidentes ósseos do esqueleto axial; 
Acidentes ósseos do esqueleto apendicular. 
3. Artrologia: Definição de articulações; Classificação das articulações; Caracterização das 
articulações fibrosas; Caracterização das articulações cartilaginosas: algumas considerações 
sobre disco intervertebral; Caracterização das articulações sinoviais: elementos 
característicos, anexos articulares, movimentos articulares, subdivisões, identificação e 
caracterização dos ligamentos (esqueleto axial e apendicular). 
4. Miologia: Generalidades sobre os três tipos de tecido muscular; 4 2- Músculo estriado 
esquelético: arquitetura e constituição muscular, caracterização das regiões musculares 
(extremidades e ventre), classificação dos músculos e nomenclatura, unidade motora e placa 
motora, tipos de contração musculares, sistemas de alavancas musculares, músculos da 
cabeça e pescoço (ponto fixo, ponto móvel e ação), músculos do tronco (ponto fixo, ponto 
móvel e ação), músculos do membro superior (ponto fixo, ponto móvel e ação), músculos do 
membro inferior (ponto fixo, ponto móvel e ação). 
5. Sistema Nervoso (SN): Conceitos; Generalidade e divisões do SN; Sistema Nervoso 
Central (SNC): medula espinhal, tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo, telencéfalo; Sistema 
Nervoso Periférico (SNP): nervos cranianos, nervos espinhais; Sistema Nervoso Autônomo 
(SNA): SNA simpático, SNA parassimpático. 
6. Sistema Cardiovascular: Generalidades sobre sangue; Vasos sanguíneos: artérias, veias, 
capilares; Coração: morfologia e localização, comunicações, circuitos sanguíneos, inervação 
cardíaca. 
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PRÁTICO 

1. Introdução à Anatomia Humana: Estudo e observação da Posição Anatômica dos vários 
segmentos do corpo humano; Aplicação dos termos de direção e posição; Princípios de 
construção corpórea; Construção de um modelo para o estudo do planos, eixos e planos de 
cortes aos quais foram submetidas as peças anatômicas; observação dos vários sistemas que 
compõem o aparelho locomotor. 
2. Osteologia: Divisão do esqueleto (axial e apendicular); Estudos dos ossos da cabeça 
(crânio e face) e os seus principais acidentes ósseos; Estudos dos ossos da coluna vertebral e 
seus principais acidentes ósseos; Estudo dos ossos da caixa torácica e seus principais 
acidentes ósseos; Estudo dos ossos dos membros superiores e seus principais acidentes 
ósseos; Estudo dos ossos dos membros inferiores e seus principais acidentes ósseos. 
3. Artrologia: caracterização dos três tipos de articulações; Caracterização das articulações 
fibrosas; Caracterização das articulações cartilaginosas; Caracterização das articulações 
sinoviais: estudos dos anexos articulares; identificação e caracterização dos ligamentos 
(esqueleto axial e apendicular). 
4. Miologia: Músculo estriado esquelético: caracterização das regiões (extremidades e 
ventre) e os anexos musculares; exercício sobre a classificação dos músculos e sua 
nomenclatura; identificação dos músculos da cabeça e pescoço (ponto fixo e ponto móvel); 
identificação músculos do tronco (ponto fixo e ponto móvel); identificação músculos do 
membro superior (ponto fixo e ponto móvel); identificação músculos do membro inferior 
(ponto fixo e ponto móvel). 
 5. Sistema Nervoso (SN): identificação e localização dos componentes do SNC; 
caracterização da medula espinhal, ventrículos e meninges; identificação dos elementos que 
compõem o tronco encefálico (bulbo, ponte e mesencéfalo) e os principais acidentes do 
bulbo e ponte; identificação dos principais acidentes do mesencéfalo e caracterização do 
cerebelo; identificação dos elementos que compõem o diencéfalo (tálamo, hipotálamo, 
epitálamo e subtálamo) e estudos dos principais acidentes do tálamo, hipotálamo e epitálamo; 
estudos dos aspectos gerais do telencéfalo (formações inter-hemisféricas, pólos, margens, 
faces e divisão de seus lobos); identificação dos principais sulcos e giros dos lobos frontal e 
temporal; identificação dos principais sulcos e giros dos lobos parietal e occipital; 
identificação dos principais componentes do SN Periférico (nervos cranianos e nervos 
espinhais).  
6. Sistema Cardiovascular: Caracterização dos vasos sanguíneos e identificação das 
principais artérias do corpo humano; Identificação das principais veias do corpo humano e 
estudos dos vasos da base (coração); Estudo do posicionamento e aspecto morfológicos 
(externos e internos) do coração; Identificação de alguns órgãos linfáticos e exercício de 
fixação sobre os vasos sanguíneos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GRAY, Donald J. et al. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 29. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1988. 
MACHADO, Angelo. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 
SPENCE, Alexander. Anatomia humana básica. São Paulo: Manole, 1991. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia: orientada para a clínica. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
PUTZ, R.; PABST, R.; PUTZ, Renate (Ed.). Sobotta: atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 3 v. 
VAN DE GRAAFF, Kent M. Anatomia humana. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003. 
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WOLF, Gerhard Heidegger. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2000. 2 v. 
 

NOME DA DISCIPLINA: BIOLOGIA CELULAR CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Células procariontes e eucariontes. Noções de microscopia. A célula no nível 
molecular. Morfofisiologia dos componentes celulares e suas relações. Ciclo Celular. Mitose 
e Meiose. Diferenciação celular. 
OBJETIVOS: 

- Reconhecer a importância da célula e componentes celulares como unidade básica da vida e 
suas interações com os conteúdos de Biologia Molecular, Fisiologia, Bioquímica, Histologia 
e Anatomia; 
- Localizar a biologia celular e molecular dentro do panorama científico atual; 
- Identificar a divisão de trabalho entre as organelas; 
- Compreender a célula como uma estrutura integrada; 
- Conhecer as técnicas empregadas para o estudo celular; 
- Manusear corretamente um microscópio óptico; 
- Preparar lâminas para a citologia de microscopia óptica; 
- Coordenar processos e técnicas utilizadas na biologia celular. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Noções de microscopia. 
2. Célula procarionte e eucarionte: Origem e evolução celular; Organização geral dos tipos 
celulares. 
3. Morfofisiologia dos componentes celulares e suas relações: Membrana plasmática 
(estrutura molecular, transporte e biossinalização); Citoesqueleto (componentes e 
movimentos celulares); Sistemas de endomembranas (retículo endoplasmático, aparelho de 
Golgi, lisossomos e endossomos – Digestão e secreção celular); Transdução de energia 
(mitocôndrias); Centríolos e centro celular. 
4. Morfofisiologia do núcleo interfásico: Envoltório nuclear; Poros nucleares; Ciclo celular e 
divisão. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 3. ed. Porto Alegre: Artmed. 1997. 
ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à biologia 
molecular da célula. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
DE ROBERTIS, E. D. P. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015.      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1997. 
LINHARES, Sérgio. Biologia hoje: citologia, histologia origem da vida. 13. ed. São Paulo: 
Ática. 2002. 
POLLARD, Thomas D. Biologia celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012 . 
ZAHA, Arnaldo (Org). Biologia molecular básica. 3. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 
2003. 
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NOME DA DISCIPLINA: EMBRIOLOGIA E 

HISTOLOGIA HUMANA I 

CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: Estudo da formação humana no período gestacional. Estudo da classificação e 
organização microscópica dos tecidos que estruturam os sistemas esquelético, muscular e 
cardiovascular. 
OBJETIVOS: 

- Identificar as estruturas individuais presentes no ser humano, compreendendo as principais 
diferenças em nível de estruturas, funções e localização; 
- Identificar a distribuição dos tecidos nos diferentes sistemas do corpo humano; 
- Correlacionar os conceitos teóricos estudados e a aplicação dos mesmos nas 
experimentações de histologia e embriologia, possibilitando a análise tecidual do ser 
humano. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Tecido Epitelial: Tecido epitelial de revestimento, Tipos de epitélio e suas características, 
Tecido epitelial  glandular, Tipos de glândulas e suas características. 
2. Tecido Conjuntivo: Fibras colágenas, reticulares e elásticas, Tecido frouxo e denso, 
Morfologia e distribuição. 
3. Tecido Adiposo: Morfologia celular, Distribuição, Tipos e funções. 
4. Tecido Cartilaginoso: Tipos de cartilagem, Distribuição, Características. 
5. Tecido Ósseo: Componentes celulares, Formação óssea e regeneração. 
6. Tecido Muscular: Características morfofisiológicas dos tecidos musculares, Tecido 
muscular estriado esquelético, Tecido muscular estriado cardíaco, Tecido muscular liso. 
7. Tecido Hematopoiético: Características morfológicas das células sanguíneas, Organização 
tecidual. 
8. Tecido Nervoso: Divisão anatômica e histológica, Morfologia e função dos neurônios, 
Células da glia, Sinapse, Fibras nervosas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
DI FIORE, Mariano S.H. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1997. 
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas colorido de histologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2002. 
JUNQUEIRA, L. C. et al. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 
3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
MOORE, Keith L. Atlas colorido de embriologia clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2002. 
MOORE, Keith L. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
MOORE, Keith L. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
STEVENS, Alan; LOWE, James. Histologia humana. 2. ed. São Paulo: Manole, 2001. 
 

NOME DA DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA I CARGA HORÁRIA: 108h 

EMENTA: Estudar a estrutura humana compreendendo as etapas de formação como um 
processo integrado, iniciando na fertilização, passando pelas fases gestacionais, a formação 
celular, anatômica e histológica, culminando nos processos biofísicos e fisiológicos dos 
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sistemas e suas inter-relações. 
OBJETIVOS: 

- Diferenciar os diversos compartimentos corporais e seus componentes (líquido extracelular 
e líquido intracelular); 
- Identificar os mecanismos de transporte de moléculas e íons através da membrana 
citoplasmática; 
- Correlacionar o fluxo de íons através da membrana citoplasmática com a bioeletrogênese; 
- Correlacionar a transformação de energia química (ATP) em energia mecânica (contração 
muscular) nos diversos tipos musculares; 
- Compreender o funcionamento do sistema cardiovascular: distribuição de nutrientes e 
oxigênio e captação de resíduos metabólicos. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Homeostase: Controle homeostático, Feedback. 
2. Transportes pela membrana: Transporte passivo (osmose, difusão simples e difusão 
facilitada), Transporte ativo primário (bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, bomba de 
hidrogênio), Transporte ativo secundário (cotransporte e contratransporte). 
3. Potencial de ação. 
4. Transmissão Sináptica: Sinapse química, Sinapse elétrica, Neurotransmissores. 
5. Sistema Muscular: Tipos musculares, Contração muscular, Ação metabólica muscular. 
6. Sistema Nervoso: Sistema nervoso central (estruturas, controle, funções, fisiologia), 
Sistema nervoso periférico (ação nervosa, transmissão), Sistema nervoso autônomo, 
Receptores neurais, Fisiologia da dor, Fisiologia do sono, Sentidos (visão, audição, olfato, 
paladar, tato). 
7. Sistema Cardiovascular: Estruturas, Potencial de ação cardíaco, Controle fisioneural do 
sistema, Principais patologias do sistema. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
BEAR, Mark F. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BERNE, Robert M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
CARROLL, Robert G. Fisiologia. Rio de Janeiro: UFG, 2007. 
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicada à ciência da saúde. 4. ed. São 
Paulo: Robe, 2000. 
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1996. 
OLIVEIRA, Maria Aparecida Domingues. Neurofisiologia do comportamento: uma 
relação entre o funcionamento cerebral e as manifestações comportamentais. 3. ed. Canoas: 
Ulbra, 2005. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 

APRENDIZAGEM SAÚDE E SOCIEDADE I 

CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: Conhecimentos gerais de saúde, relacionando as diferentes culturas; 
entendimento do processo saúde-doença; compreender o território e a unidade de saúde como 
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espaço de transformação social. Realizar a territorialização de uma microárea de uma 
unidade de saúde e analisar os dados levantados elaborando um diagnóstico de saúde desse 
território. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer a História da Medicina no Mundo e no Brasil; 
- Entender o conceito de Medicina e as diferenças entre medicina especializada, generalista e 
a Medicina de Família e Comunidade; 
- Compreender o conceito de Saúde e Doença desde os primórdios da civilização até os 
conceitos mais aceitos atualmente, levando em consideração os aspectos relacionados aos 
determinantes sociais e o conceito de risco em saúde; 
- Conhecer o funcionamento e os objetivos das unidades básicas de saúde (UBS); 
- Identificar o papel de cada profissional de saúde na gestão do cuidado em saúde; 
- Compreender o conceito de território e sua importância no processo de planejamento em 
saúde; 
- Conhecer o processo de territorialização, através de um levantamento demográfico de uma 
subpopulação da área de abrangência de uma Unidade de Saúde do município de Cascavel; 
- Aprender o conceito e a técnica de verificação dos Sinais Vitais. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. História da Medicina no Mundo. 
2. História da Medicina no Brasil. 
3. Diferenças entre Medicina Generalista e Especialista.  
4. A Medicina de Família e Comunidade. 
5. Código de Ética do Estudante de Medicina. 
6. Conceito Saúde-Doença. 
7. A Unidade de Saúde, seus Profissionais e o Território. 
8. Territorialização. 
9. Estimativa Rápida e Fontes de Informação Primárias e Secundárias. 
10. Sistemas de Informação em Saúde – Sis-Ab / E-Sus. 
11. Mapa Inteligente. 
12. Sinais Vitais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

McWHINNEY, Ian R. Manual de medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010.  
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 
2012. 
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e 
prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2 v. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANDRADE, Selma Maffei de. Bases da saúde coletiva. Londrina: UEL, 2001. 
COSTA, E. M. A.; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem interdisciplinar.  
Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola, 2009. 
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
VECINA NETO, G. Gestão em saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
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NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL I - 
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: A partir da concepção sociointeracionista de linguagem, enfocar o trabalho com 
os eixos da língua portuguesa: a oralidade, a leitura e a escrita, especialmente na modalidade 
acadêmica, com a prática de leitura, de produção (noção de texto, textualidade, coerência) e 
análise linguística (coesão e aspectos gramaticais) de textos. 
OBJETIVOS: 
Proporcionar, ao acadêmico, metodologias necessárias ao desenvolvimento de habilidades de 
leitura, escrita, análise linguística e oralidade; com evidencia para a compreensão, 
interpretação e análise dos recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com seus 
contextos (mediante sua natureza, função, organização), de acordo com as condições de 
produção dos diferentes discursos. Além disso, a disciplina visa a contribuir, de maneira mais 
abrangente, na formação de um indivíduo crítico, ético e comprometido com a sociedade em 
que vive, com evidência para discussões sobre os temas transversais. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1 Linguagem e sociedade  
1.1 Língua, discurso 
1.2 As condições do dizer (o quê, para quem, para quê, onde, como) 
1.3 Elementos de coerência 
1.4 Língua e cultura 
2. Prática de leitura de textos – acadêmicos e científicos 
2.1 Leitura: compreensão e interpretação de textos científicos  
2.2 Elementos subsidiários da leitura 
2.3 Estudo da temática, ideia central e processo de argumentação  
2.4 Elementos de proposição e avaliação de textos 
2.5 Polifonia, inferências pressuposições, intertextualidade 
3 Prática de produção de texto acadêmicos e científicos 
3.1 Processo argumentativo 
3.2 Aspectos de coerência na produção textual (argumentatividade, informatividade, não-
contradição, ambiguidade, sequência, senso comum) 
3.3 O texto acadêmico: a paráfrase – citações, fichamentos e resumo 
3.4 Produção de artigo científico 
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: uso dos tempos verbais, 
concordância verbal e nominal, pontuação, ortografia  
4.3 Revisão e reescrita de textos 
 

Obs.: Os conteúdos não seguirão necessariamente a ordem acima, uma vez que as práticas de 
análise linguísticas, leitura e produção de texto, bem como a oralidade, estarão entrelaçadas. 
Os conteúdos versarão sobre temáticas discutidas na sociedade contemporânea, tais como 
biodiversidade, globalização, ecologia, políticas públicas, redes sociais e de 
responsabilidade, sociodiversidade, relações de gênero, exclusão e minorias, democracia, 
ética, violência, avanços tecnológicos, propriedade intelectual, inclusão digital e relações de 
trabalho. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
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FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 
16. ed. São Paulo: Ática, 2005. 
LUCKESI, Cipriano. et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 17. ed. São 
Paulo: Cortez, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AZEVEDO, José Carlos de (Org.). Língua portuguesa em debate: conhecimento e ensino. 
3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
FARACO, Carlos; TEZZA, Cristóvão. Oficina de texto. 10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
KOCH, Ingedore. Desvendando os segredos do texto. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
LAROUSSE. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Nova Cultural, 1993. 
MINAYO, Maria Cecília. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8. ed. 
São Paulo: Hucitec, 2004. 

 

NOME DA DISCIPLINA: SEMINÁRIO INTEGRADOR I CARGA HORÁRIA: 72h 

EMENTA: Membrana celular, Sistema esquelético, Cavidades, Sistema articular, Sistema 
muscular, Movimentos, Contração muscular, Cardiologia, Evolução da cardiologia, Produção 
e aproveitamento de energia, Sistema nervoso central, Sistema nervoso periférico, Órgãos 
dos sentidos, Radiologia, Memória e aprendizado. 
OBJETIVOS: 
- Desenvolver capacidade de pesquisa cientifica; 
- Conhecer as diversas etapas que compreende um seminário; 
 - Desenvolver as aptidões para apresentação oral para os temas estudados; 
 - Estimular o debate critico. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Aprendendo como montar um seminário. 
2. Composição molecular das células. 
3. Metabolismo celular. 
4. Células e tecidos. 
5. Dinâmica das membranas. 
6. Comunicação, integração e homeostase. 
7. Sistema nervoso. 
8. Sistema nervoso central. 
9. Fisiologia sensorial e dor. 
10. Sistema nervoso periférico. 
11. Músculos. 
12. Controle do movimento corporal. 
13. Fisiologia e anatomia do sistema cardiovascular. 
14. Fluxo sanguíneo e controle da pressão arterial. 
15. Sangue e hematopoese. 
16. Coagulação do sangue. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2002. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BASTOS, Cleverson. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 16. ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 
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CARROLL, Robert G. Fisiologia. Rio de Janeiro: UFG, 2007. 
DÍAZ BORDENAVE, Juan. Estratégias de ensino-aprendizagem. 32. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2012. 
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicada à ciência da saúde. 4. ed. São 
Paulo: Robe, 2000. 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2012. 
 

2º PERÍODO 

NOME DA DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA II CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: Estudo da classificação e topografia macroscópica especifica das estruturas que 
compõem os sistemas: endócrino, respiratório, digestório e urogenital, Sistema Nervoso.   
OBJETIVOS: 

- Conhecer a morfologia básica e sua relação com o movimento humano; 
- Conhecer aspectos importantes da morfologia humana; 
- Estudar os aspectos gerais de cada sistema, e as correlações funcionais entre os diversos 
sistemas; 
- Identificar a normalidade a as variações anatômicas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
TEÓRICO 
 
1. Sistema Respiratório: Porção condutora: nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, 
brônquios; Porção respiratória: pulmões, pleuras. 
2. Sistema Digestório: Generalidades, Boca, Faringe, Esôfago, Estômago, Intestino delgado, 
Intestino grosso, Pâncreas, Fígado. 
3. Sistema Urinário: Generalidades, Anatomia do rim, Estruturas do rim, Ureteres, Bexiga 
urinária, Uretra masculina e feminina. 
4. Sistema Genital: Órgãos genitais masculinos: Testículos e escroto, Epidídimo, Ducto 
deferente, Vesículas seminais, Próstata, Glândulas bulbouretrais, Pênis; Órgãos genitais 
femininos: Ovário, Tubas uterinas, Útero, Vagina, Órgãos genitais externos, Glândulas 
mamárias. 
5. Sistema Endócrino: Generalidades, Hipófise, Tireoide, Glândulas paratireoides, Glândulas 
suprarrenais. 
 
PRÁTICO 

1. Sistema Respiratório: Identificação e caracterização de cada componente do sistema 
respiratório – porção condutora (nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios) 
e porção respiratória (pulmões e pleuras). 
2. Sistema Digestório: identificação e caracterização dos órgãos pertencentes à porção supra 
diafragmática do sistema digestório (boca e glândulas salivares, faringe e esôfago); 
identificação e caracterização dos órgãos pertencentes à porção infradiafragmática do sistema 
digestório (estômago, intestino delgado, intestino grosso, pâncreas e fígado). 
3. Sistema Urinário: identificação dos órgãos pertencentes ao sistemas urinário (rins, pelve 
renal, ureter, bexiga e uretra) e destaque às diferenças existentes entre a bexiga e uretra 
feminina e masculina. 
4. Sistema Genital: identificação dos órgãos pertencentes ao Sistema genital masculino 
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(testículos e escroto, epidídimo, ducto deferente, glândulas seminais, próstata, glândulas 
bulbouretrais e pênis); identificação dos órgãos pertencentes ao Sistema genital feminino: 
(ovários, tubas uterinas, útero, vagina, órgãos genitais externos e glândulas mamárias). 
5. Sistema Endócrino: identificação e observação das principais glândulas do corpo humano, 
embora já tenham sido observadas no estudo de outros sistemas (SNC – Hipófise; 
Respiratório – tireoide; Digestório – salivares, pâncreas e fígado; Urinário – suprarrenal; 
Genital feminino – ovário e glândulas mamárias; Genital masculino – testículo, glândula 
seminal, próstata e bulbouretrais). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
GRAY, Donald J. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 29. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1988. 
PUTZ, R.; PABST, R.; PUTZ, Renate (Ed.). Sobotta: atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 3 v. 
SPENCE, Alexander. Anatomia humana básica. São Paulo: Manole, 1991. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MACHADO, Angelo. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia: orientada para a clínica. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
VAN DE GRAAFF, Kent M. Anatomia humana. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003. 
WOLF, Gerhard Heidegger. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2000. 2 v. 
 

NOME DA DISCIPLINA: BIOQUÍMICA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Estudo dos principais constituintes químicos celulares, produção e ação 
enzimática. Estudo dos mecanismos de síntese e degradação destes compostos nos diferentes 
tecidos, estabelecendo correlações clínicas. Conhecimento da biossinalização. Estudo da 
integração e regulação hormonal do metabolismo intermediário no homem. Estudo da 
bioenergética e da respiração celular. Abordagem de aspectos básicos da biologia molecular. 
OBJETIVO: 

 - Relacionar os conceitos teóricos e práticos e a aplicação dos mesmos na prática médica 
através da análise e interpretação do conteúdo discutido. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

TEÓRICO 
1. Visão geral: células e compartimentos celulares. 
2. Ambiente celular: água e solutos. 
3. Integração e controle das funções celulares: balanço hídrico, eletrolítico e tampões. 
4. Estudo das características estruturais e funcionais de carboidratos, lipídios, aminoácidos, 
proteínas e enzimas. 
5. Estudo da bioenergética. 
6. Metabolismo de carboidratos: princípios da respiração celular, fermentação alcoólica e 
láctica, glicogênese, glicogenólise, gliconeogênese, glicólise. 
7. Ciclo de krebs. 
8. Cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. 
9. Metabolismo de gorduras: oxidação, formação dos corpos cetônicos, armazenamento, 
lipogênese, síntese e regulação do colesterol. 
10. Metabolismo das lipoproteínas. 
11. Metabolismo de proteínas: funções no corpo, síntese, catabolismo de aminoácidos e ciclo 
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da ureia. 
12. Integração e regulação do metabolismo. 
13. Distúrbios do metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios e suas correlações 
clínicas. 
 

PRÁTICO 

1. Introdução ao laboratório. 
2. Ph e tampão. 
3. Espectrofotometria. 
4. Reações qualitativas de carboidratos. 
5. Solubilidade e reações qualitativas de lipídeos. 
6. Caracterização de enzimas. 
7. Caracterização e dosagem do colesterol e triacilglicerol. 
8. Análise de artigos científicos. 
9. Estudo de mapas metabólicos. 
10. Estudo de casos clínicos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
DEVLIN, Thomas M. Manual de bioquímica: com correlações clínicas. 4. ed. São Paulo: 
Edgard Blücher, 2002. 
LEHNINGER, Albert Lester. Princípios de bioquímica. 5. ed. São Paulo: Sarvier, 2011. 
RODWELL, Victor W. Bioquímica ilustrada de Harper. 30. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAMPBELL, Mary K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
CHAMPE, Pamela C. Bioquímica ilustrada. 4. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1999. 
SMITH, Colleen. Bioquímica médica básica de Marks. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
VOET, Donald. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 

NOME DA DISCIPLINA: EMBRIOLOGIA E 

HISTOLOGIA HUMANA II 

CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: Estudo da formação humana no período gestacional. Estudo da classificação e 
organização microscópica dos tecidos que estruturam os sistemas: endócrino, respiratório, 
digestório e urogenital. 
OBJETIVOS: 

- Compreender o processo de produção de gametas e de desenvolvimento embriológico e 
fetal humano; 
- Conhecer os diferentes aspectos que podem afetar o crescimento e desenvolvimento 
embrionário e fetal e os diferentes tipos de parto; 
- Identificar as estruturas individuais presentes no ser humano, compreendendo as principais 
diferenças em nível de estruturas, funções e localização; 
- Identificar a distribuição dos tecidos nos diferentes sistemas do corpo humano; 
- Correlacionar os conceitos teóricos estudados e a aplicação dos mesmos nas 
experimentações de histologia e embriologia, possibilitando a análise tecidual do ser 
humano; 
- Estabelecer a correlação multidisciplinar com a biologia celular, anatomia, fisiologia, 
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bioquímica, genética e demais áreas associadas; 
- Estimular o pensamento crítico e reflexivo no intuito de desenvolver a responsabilidade 
profissional e o espírito de observação científica. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução s Embriologia: Conceitos fundamentais, Principais aspectos do 
desenvolvimento embrionário humano. 
2. Sistema Genital: Estrutura dos aparelhos, Gametogênese, Ciclos reprodutivos. 
3. Desenvolvimento Embrionário: Primeira semana, Segunda semana, Terceira semana à 
oitava semana, Nona semana ao nascimento. 
4. Anexos Embrionários: Placenta, Âmnio e líquido aminiótico, Saco vitelino, Alantóide. 
5. Fatores que Influenciam e Crescimento Fetal: Tabagismo, Gravidez Múltipla, Drogas 
sociais, Fluxo sanguíneo, Fatores genéticos. 
6. Parto natural e cesariana: Tempo, Procedimentos, Riscos e benefícios.  
7. Defeitos Congênitos Humanos: Teratologia, Anomalias causadas por fatores ambientais, 
Anomalias causadas por herança multifatorial. 
8. Sistema Digestório: Boca e anexos, Glândulas salivares, Faringe, Esôfago, Estômago, 
Intestino, Apêndice, Canal anal, Pâncreas, Fígado. 
9. Histologia do Sistema Endócrino: Hipófise, Tireoide, Paratireoides, Adrenal, Pâncreas. 
10. Sistema Respiratório: Cavidades nasais, Seios paranasais, Nasofaringe, Laringe, 
Traqueia, Brônquios e bronquíolos, Pulmões e alvéolos, Dados clínicos associados ao 
sistema respiratório. 
11. Sistema Urinário: Rins, Glomérulos, Túbulos Renais, Ureteres, Bexiga, Uretra, Dados 
clínicos associados ao sistema urinário. 
12. Pele e Anexos: Funções, Epiderme (camadas e células), Derme (camadas e estrutura), 
Tipos de pele, Pelos, Glândulas sudoríparas, Glândulas sebáceas, Unhas, Glândulas 
mamárias, Vascularização, Inervação, Receptores sensoriais, Variações de pele no corpo, 
Dados clínicos associados a pele. 
13. Sistema Cardiovascular: Coração, Artérias, Arteríolas, Capilares, Vênulas, Veias, Dados 
clínicos associados ao sistema cardiovascular. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
DI FIORE, Mariano S.H. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1997. 
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas colorido de histologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2002. 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J.  Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 
3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
MOORE, Keith L. Atlas colorido de embriologia clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2002. 
MOORE, Keith L. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
MOORE, Keith L. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
STEVENS, Alan; LOWE, James. Histologia humana. 2. ed. São Paulo: Manole, 2001. 
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NOME DA DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA II CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: Estudo biofísico e fisiológico dos sistemas: endócrino, respiratório, digestório, 
urinário e reprodutor. 
OBJETIVOS: 

- Identificar os mecanismos de transporte de gases entre o meio e o sangue e deste com os 
tecidos; 
- Estabelecer a função do sistema renal no processo de formação da urina; 
- Promover a interação entre os sistemas circulatório e renal no controle da pressão sanguínea 
arterial; 
- Avaliar a função do sistema digestório na digestão alimentar e absorção de nutrientes; 
- Avaliar as funções dos sistemas nervoso e endócrino na regulação dos demais sistemas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Sistema Endócrino e Reprodutor: Introdução a Endocrinologia; Hormônios hipofisarios e 
seu controle pelo hipotálamo; Hormônios metabólicos da tireoide; Hormônios 
adrenocorticais; Insulina, glucagon e diabetes melito; Paratormônio, calcitonina, 
metabolismo de cálcio e fosfato, vitamina D; Funções reprodutivas e hormonais masculinas 
(e função da glândula pineal); Fisiologia feminina da gravidez e hormônios femininos; 
Gestação e lactação; Fisiologia fetal e neonatal. 
2. Sistema Digestório: Princípios gerais da função gastrointestinal - motilidade, controle 
nervoso e circulação sanguínea; Propulsão e mistura dos alimentos no trato alimentar; 
Funções secretoras do trato alimentar; Digestão e absorção no trato gastrointestinal; 
Metabolismo dos carboidratos; Metabolismo dos lipídeos; Metabolismo das proteínas; O 
fígado como órgão; Equilíbrios dietéticos; regulação da alimentação; obesidade e inanição; 
vitaminas e minerais. 
3. Sistema Respiratório: Ventilação pulmonar; Circulação pulmonar, edema pulmonar, 
liquido pleural; Princípios físicos da troca gasosa: difusão de oxigênio e dióxido de carbono 
através da membrana respiratória; Transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue e 
nos líquidos teciduais; Regulação da respiração. 
4. Sistema Renal: Os compartimentos dos líquidos corporais: líquidos extracelular, 
intracelular, intersticial e edema; Formação de urina pelos rins; Regulação da osmolaridade e 
da concentração de sódio do liquido extracelular; Regulação renal de potássio, cálcio, fosfato 
e magnésio; Integração dos mecanismos renais para o controle dos volumes do sangue e do 
liquido extracelular; Regulação do equilíbrio ácido-base. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2012. 
HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2002. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BERNE, Robert M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
CARROLL, Robert G. Fisiologia. Rio de Janeiro: UFG, 2007. 
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicada à ciência da saúde. 4. ed. São 
Paulo: Robe, 2000. 
DURÁN, José Enrique Rodas. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Prentice Hall, 
2003. 
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1996. 
 



69 

 

NOME DA DISCIPLINA: GENÉTICA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Estudo da estrutura, funcionamento e manipulação do material genético, sua 
susceptibilidade a alterações, lesões e mutações, bem como dos agentes mutagênicos que as 
provocam e como tais mutações acarretam doenças que incluem o câncer. Formação dos 
cromossomos humanos durante a reprodução das células somáticas e na formação dos 
gametas, e análise dos cromossomos através da citogenética clínica. Padrões monogênicos e 
multifatoriais de caracteres herdáveis e bases genéticas e bioquímicas das doenças. 
Diagnóstico molecular e tratamento de doenças genéticas, aconselhamento genético e 
diagnóstico pré-natal.  
OBJETIVOS: 

- Entender a importância do núcleo como o centro controlador das atividades celulares além 
de sua responsabilidade pelo armazenamento e transmissão das características hereditárias; 
- Compreender a estrutura do material genético e o fluxo da informação genética do núcleo 
para o resto da célula; 
- Conhecer os princípios da transmissão e expressão gênica, integrando-os com o 
desenvolvimento humano; 
- Correlacionar as modificações na estrutura e sequencia do DNA aos mecanismos 
envolvidos nas mutações e reparo destas; 
- Conhecer e identificar os processos de divisão celular e seu controle; 
- Entender os conceitos básicos da citogenética e das técnicas moleculares e como essas 
ferramentas são utilizadas no diagnóstico das doenças de caráter genético, bem como suas 
aplicações em testes forenses e de paternidade; 
- Interpretar os mecanismos de transmissão genética avaliando os diferentes tipos de 
herança; 
- Associar a diferença entre indivíduos normais e portadores de alguma anomalia com 
modificações genéticas, estas modificações podendo ser correlacionadas com a alteração na 
estrutura e número dos cromossomos além de alterações na estrutura e sequencia 
nucleotídica da molécula de DNA; 
- Compreender que muitas doenças não apresentam um padrão de herança definido, mas 
apresentam uma base genética; 
- Permitir a correlação do conhecimento através da multidisciplinaridade com biologia 
celular, histologia, embriologia, anatomia, fisiologia, microbiologia, bioquímica, imunologia 
e patologia; 
- Estimular o pensamento crítico e reflexivo no intuito de desenvolver a responsabilidade 
profissional e o espírito de observação científica. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Fluxo da Informação Genética: Estrutura do material genético. Duplicação do DNA. 
Fundamentos da expressão gênica e seu controle. Tradução.  
2. Divisão Celular: Ciclo celular e controle da divisão mitótica. Meiose e recombinação 
genética. Mutações gênicas e reparo do DNA. 
3. Citogenética Clínica: Cromossomos metafásicos. Nomenclatura cromossômica. Cariótipo 
humano normal. Classificação das anomalias cromossômicas. Alterações cromossômicas 
numéricas dos autossomos (principais cromossomopatias e associações com problemas 
físicos). Alterações cromossômicas estruturais (principais cromossomopatias e associações 
com problemas físicos). Alterações quanto ao número de cromossomos sexuais. Causas das 
alterações cromossômicas (problemas na meiose). Em todos os casos serão relatados 
exemplos e associações com problemas físicos. 
4. Tópicos Avançados em Genética Médica: Genética do câncer. Tecnologia do DNA 
recombinante e suas aplicações. Diagnóstico das doenças humanas pelo DNA. Teste de 
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paternidade.  
5. Padrões de Herança: Cromossomos autossômicos. Padrões de herança monogênica 
autossômica dominante e recessiva. Codominância e dominância incompleta. Variações na 
expressão dos genes (penetrância, expressividade e pleiotropia). As bases cromossômicas da 
determinação do sexo. Padrões de herança dominante e recessiva ligada ao cromossomo X. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BORGES-OSÓRIO, Maria Regina. Genética humana. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
BURNS, George W. Genética. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
FAHAH, S.B. DNA segredos e mistérios. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 GARDNER, Eldon J; SNUSTAD, Peter. Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1987. 
GRIFFITHS, Anthony J. F; MILLER, Jeffrey H. Introdução à genética. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 
THOMPSON, Margareth W. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 
OTTO, Priscila Guimarães; OTTO, Paulo Alberto, FROTA-PESSOA, Oswaldo. Genética: 
Humana e Clínica. São Paulo : Roca, 1998. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM SAÚDE E SOCIEDADE II 

CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: Conhecimentos gerais de saúde, relacionando as diferentes culturas; 
entendimento do processo saúde-doença; ampliar conhecimentos nas unidades básicas de 
saúde quanto às suas atribuições e de cada profissional. Identificar um problema que 
necessita de intervenção elaborando proposta compatível com a realidade e a necessidade 
local. 
OBJETIVOS: 
- Compreender a técnica de lavagem das mãos; 
- Aprender como realizar a antropometria em adultos e crianças e como verificar a glicemia 
capilar; 
- Rever o conceito de saúde e sua relação com os determinantes sociais em saúde; 
- Aprender a trabalhar com a Matriz do planejamento estratégico em saúde; 
- Conhecer e acompanhar o trabalho em geral, com ênfase nas ações de promoção da saúde, 
realizadas pelas equipes do Programa de Saúde da Família; 
- Conhecer as estratégias utilizadas para que essa população possa manter a sua saúde, aí 
incluídas as ações de autocuidado e as concepções comunitárias sobre o processo saúde-
doença, e a profilaxia dos problemas de saúde mais prevalentes na comunidade; 
- Compreender o conceito de promoção da saúde e conhecer a Política Nacional de Saúde e 
suas diversas ações; 
- Entender como a articulação intersetorial faz parte do processo de trabalho das equipes e 
seu papel na promoção da saúde; 
- Discutir o papel da Educação Popular em Saúde; 
- Reconhecer a importância da Participação Popular em Saúde e como ela se insere no SUS; 
- Realizar o processo de intervenção com foco na promoção da saúde na micro-área estudada 
no semestre anterior, com base no problema prioritário elencado. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Lavagem das mãos. 
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2. Antroprometria. 
3. Glicemia capilar. 
4. A saúde e seus determinantes. 
5. Matriz planejamento estratégico. 
6. Conceito de promoção da saúde. 
7. Política nacional de promoção da saúde. 
8. Articulação intersetorial. 
9. Educação popular em saúde. 
10. Participação popular e a promoção da saúde. 
11. Alimentação saudável. 
12. Prática corporal e atividade física. 
13. Prevenção e controle do tabagismo. 
14. Prevenção da morbimortalidade decorrente do álcool e drogas. 
15. Redução da morbimortalidade decorrente do acidente de trânsito. 
16. Prevenção da violência e cultura de paz. 
17. Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. 
18. Política e plano nacional de saúde integral das populações do campo e da floresta. 
19. Suporte básico de vidas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 
2012. 
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
VECINA NETO, G. Gestão em saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANDRADE, Selma Maffei de. Bases da saúde coletiva. Londrina: UEL, 2001. 
COSTA, E. M. A; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem interdisciplinar.  
Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola, 2009. 
ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2013. 
GIOVANELLA, Lígia (Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2012. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 
II: METODOLOGIA CIENTÍFICA 

CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: Conceito de Ciências e os modos de conhecer. A pesquisa na vida acadêmica. A 
pesquisa e suas normas técnicas, métodos e aspectos éticos. A elaboração de projetos de 
pesquisa e os tipos de publicações científicas. Normas de trabalhos acadêmicos. 
 
OBJETIVOS: 

- Desenvolver no aluno a capacidade de aplicar os fundamentos, métodos e técnicas de 
investigação e análise inerentes ao conhecimento científico na solução de problemas 
relativos ao seu campo de atuação; 
- Compreender as representações socioculturais por meio da pesquisa; 
- Desenvolver habilidades para a organização da vida acadêmica; 
- Discutir os níveis do conhecimento da produção científica; 
- Identificar e diferenciar os tipos de conhecimento e compreender os métodos e 
procedimentos da pesquisa científica; 
- Aplicar os fundamentos, métodos e técnicas da pesquisa científica na solução de problemas 
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e situações cotidianas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1.Introdução Geral da Disciplina de Metodologia Cientifica. 
1.1 A Disciplina de Metodologia e suas aplicações: Ensino, Pesquisa e Extensão. 
1.2 Organização da Vida e Estudos Acadêmicos. 
1.3 Normas de trabalhos acadêmicos/Manual da FAG 
  
2. A pesquisa na vida acadêmica. 
2.1 O Fichamento  
2.2 Resumos, Resenhas, Sínteses Pessoais e Artigos Científicos. 
2.3 Recurso do Seminário na produção do conhecimento. 
 
3.Ciências e Conhecimento Científico   
3.1 Tipos de pesquisa científica e sua caracterização. 
3.2 Pesquisa Científica: Etapas da Construção da Pesquisa: Planejamento; Execução e 
Divulgação. 
3.3 Pesquisa Científica: Principais Técnicas.  
3.4 Pesquisa Científica: Análise dos aspectos Éticos em Pesquisa com seres humanos e 
animais 
3.5 Pesquisa Científica: A elaboração do Projeto de Pesquisa/ Temas transversais. 
4.Currículo Lattes. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, 
análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013.   
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 7.ed. São Paulo: 
Atlas, 2005. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática 
da pesquisa. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 
MARCONI, M. A. & LAKATOS, E. M. Metodologia Científica. 3. Ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2001. 
TOMASI, Carolina. Comunicação científica: normas e técnicas para redação científica. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
SANTOS, A. R. Metodologia Científica: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: 
DP&A Editora, 2001. 
 

NOME DA DISCIPLINA: SEMINARIO INTEGRADOR 
II 

CARGA HORÁRIA: 72h 

EMENTA: Estudo das integrações dos Sistemas: Endócrino, Digestório, Respiratório e 
Renal. Organização e síntese do DNA. Má formações e alterações cromossômicas. 
Oncogênese e câncer. 
OBJETIVOS: 
- Relacionar os conceitos teóricos e práticos e a aplicação dos mesmos na prática médica 
através da análise e interpretação do conteúdo discutido; 
- Desenvolver a aptidão para apresentação oral sobre os temas estudados; 
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- Estimular o debate crítico. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Transdução de sinais intracelulares; 
2. Estrutura química e síntese de hormônios: mecanismo de ação hormonal; 
3. Gravidez e parto; 
4. Ovário policístico. Disfunção hormonal e métodos anticoncepcionais; 
5. Osteoporose - metabolismo ósseo; 
6. Má formação e alterações cromossômicas; 
7. Absorção e metabolismo de lipídeos e proteínas. Aterosclerose; 
8. Nutrição, nutrientes e requerimentos energéticos; 
9. Parede abdominal e hérnias abdominais; 
10. Glândula adrenal: embriologia, histologia, anatomia, fisiologia e bioquímica hormonal; 
11. Organização e síntese do DNA. Oncogenes e câncer; 
12. Sistema porta/anastomose porta/sistemas. Cirrose hepática; 
13. Integração do metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas; 
14. Fisiologia do exercício; 
15. Equilíbrio ácido-básico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2002. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BASTOS, Cleverson. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 16. ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 
DÍAZ BORDENAVE, Juan. Estratégias de ensino-aprendizagem. 32. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2012. 
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicada à ciência da saúde. 4. ed. São 
Paulo: Robe, 2000. 
GUYTON, Arthur C; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2012. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2014. 
 

3º PERÍODO 

NOME DA DISCIPLINA: FARMACOLOGIA CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: O estudo de substâncias que interagem com sistemas vivos através de processos 
químicos. Reconhecer o mecanismo de ação de drogas, sua interação com o corpo humano e 
a utilização terapêutica. Noções de farmacodinâmica e farmacocinética. Utilização de 
princípios da farmacologia e drogas nos distúrbios cardiovasculares, do sistema digestivo, 
urinário, endócrino e do sistema nervoso central. 
OBJETIVOS: 

- Proporcionar ao acadêmico condição para a avaliação da farmacologia dos principais 
grupos de fármacos usados na terapêutica; 
- Desenvolver o raciocínio e análise crítica em farmacologia. Estudar os principais grupos 
farmacológicos de interesse na clínica médica; 
- Demonstrar o conceito do uso racional do medicamento e a problemática dos mesmos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

TEÓRICO 
 

1. Apresentação da disciplina e do plano de ensino. 
2. Princípios gerais de farmacologia. 
3. Farmacocinética. 
4. Farmacodinâmica. 
5. Sistema nervoso periférico – BNM. 
6. Sistema nervoso autônomo-colinérgicos, anticolinérgicos, colinesterásicos. 
7. Adrenérgicos e antiadrenérgicos. 
8. Farmacologia do SNC: doenças neurodegenerativas, fármacos utilizados em transtornos 
afetivos, ansiolíticos e hipnóticos, anestésicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes. 
9. Princípios de dor e inflamação. 
10. Aines. 
11. Glicocorticóides. 
12. Farmacologia do sistema digestório. 
13. Medicamentos que atuam no trato respiratório.  
14. Sistema cardiovascular. 
15. Diuréticos. 
16. Medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e sanguíneo. 
17. Sistema endócrino. 
18. Agentes antibacterianos. 
19. Quimioterápicos na ação contra câncer. 
22. Antivirais. 
21. Antifúngicos.  
 
PRÁTICO 

1. Medicamentos genéricos, similares e referência. 
2. Formas farmacêuticas. 
3. Vias de administração. 
4. Efeito do tiopental em diferentes vias de administração. 
5. Resolução casos clínicos farmacológicos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BRUNTON, Laurence L. (Org.). As bases farmacológicas da terapêutica: Goodman & 
Gilman.  11. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.      
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CRAIG, Charles. R; STITZEL, Robert . E Farmacologia moderna com aplicações clínicas. 
6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
FUCHS, F. D; WANNMACHER, L. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica 
racional. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
HARVEY, R. A. et al. Farmacologia ilustrada. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
LIMA, D. R. Manual de farmacologia clínica terapêutica e toxicologia. Rio de Janeiro: 
MEDSI, 2004. 
OLSON, J. M. Farmacologia clínica fácil. Rio de Janeiro: Revinter, 2002. 
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NOME DA DISCIPLINA: IMUNOLOGIA CARGA HORÁRIA: 72h 

EMENTA: Introdução à Imunologia e sistema imune; imunidade inata; antígenos; 
moléculas de adesão e apresentação antigênica; resposta imune mediada por células; resposta 
imune mediada por anticorpos e células B; tolerância imune e autoimunidade; resposta 
imune contra tumores; resposta imune dos transplantes; hipersensibilidade; infecção e 
imunidade; imunodeficiência congênita e adquirida. 
OBJETIVOS: 

- Aprender conceitos básicos sobre imunologia e sistema imune; 
- Conhecer o mecanismo da resposta imune conectando a imunidade inata e adquirida; 
- Aprender sobre as células, tecidos e órgão do sistema imune, suas funções no contexto da 
saúde e doença; 
- Conhecer o mecanismo das respostas imunes celulares e humorais e suas relações com as 
doenças infecciosas e autoimunes; 
- Reconhecer o papel das citocinas e as funções dos receptores de citocinas; 
- Aprender sobre os tipos de hipersensibilidade e as doenças correlatas; 
- Reconhecer o papel da tolerância imune na gênese das doenças autoimunes; 
- Aprender o papel da resposta imune contra tumores e leis dos transplantes de órgãos e 
tecidos; 
- Identificar as diversas doenças por imunodeficiências e os mecanismos imunopatológicos 
envolvidos. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução a Imunologia e Sistema Imune: Hematopoese e Células do Sistema Imune; 
Órgãos do Sistema Imunológico; Recirculação de Linfócitos. 
2. Imunidade Inata: Componentes do Sistema Imunológico Natural; Barreiras Anatômicas e 
Fisiológicas; Mediadores Inflamatórios; Componentes celulares; Recrutamento Celular; 
Receptores dos fagócitos; Moléculas de Reconhecimento de Padrão e Proteínas Efetoras 
Circulantes da Imunidade Natural; Papel da imunidade natural na estimulação das respostas 
imunológicas adquiridas. 
3. Antígenos: Captura e apresentação dos antígenos aos Linfócitos; Locais de interação 
antígeno células de defesa; Conceito, denominações; Classificação e estrutura antigênica; 
Epítopo; Vias de administração dos antígenos; Tolerância; Interação antígeno e resposta 
adaptativa. 
4. Moléculas de adesão e apresentação antigênica: Conceito; Receptores e aparecimento das 
moléculas de adesão; Classificação das moléculas de adesão: falar mais sobre TCR, BCR e 
HLA; Ativação de linfócitos T e B. 
5. RESPOSTA IMUNOLÓGICA: Processamento e apresentação do antígeno; Ativação dos 
linfócitos T auxiliares; Ativação dos linfócitos B e T citotóxicos.  
6. Resposta imune mediada por células TH1 E TH2: Seleção clonal e citocinas; MHC e 
mecanismos relacionados ao MHC; Seleção clonal negativa e positiva; Conceito de citocinas 
e função das principais citocinas. 
7. Sistema Complemento: Conceito; Cascata de amplificação e símbolos no sistema 
complemento; Vias de ativação do complemento; Biossíntese e regulação do complemento. 
8. Imunoglobulinas e resposta imune humoral: Conceito e estrutura básica; Classes e 
subclasses - características; Resposta humoral; Genes das imunoglobulinas; 
Doenças por deficiência de anticorpos; Imunização. 
9. Hipersensibilidade e resposta imune adaptativa: Conceito de hipersensibilidade; 
Classificação das reações de hipersensibilidade; Apresentação clinica das reações de 
hipersensibilidade; Etiopatogenia e fisiopatologia. 
10. Tolerância imunológica e autoimunidade: Tolerância imune: significado e mecanismos; 
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Autoimunidade: princípios e patogênese; Tolerância Central e periférica; Tolerância dos 
linfócitos B; Fatores genéticos na autoimunidade; Papeis das infecções na autoimunidade. 
11. Imunologia dos transplantes (seminários): HLA; Compatibilidade; 
Rejeição de transplantes; Doença do enxerto contra hospedeiro; Tratamento e prevenção da 
rejeição e da DECH. 
12. Imunologia dos tumores: Antígenos tumorais; Mecanismo imunológico de rejeição 
tumoral; Evasão de respostas imunes pelos tumores; Abordagem imunológicas para terapia 
do câncer. 
13. Imunidade aos microorganismos: Principais mecanismos de defesa Imune contra 
patógenos (bactérias, microbactérias, vírus, parasitas e fungos); Evasão da resposta imune. 
14. Imunodeficiências congênitas e adquiridas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ABBAS, A. K. et al. Imunologia celular e molecular. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
ROITT, I. M. et al. Imunologia. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003. 
WARREN, L. Microbiologia médica e imunologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ACTOR, J. K. Imunologia e microbiologia. Rio de Janeiro: Elsevier,  2007.  
BIER, O. G. Imunologia básica e aplicada. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989. 
PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 
ROITT, I, M. Fundamentos de imunologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004.  
ROSEN, Fred. Estudo de casos em imunologia: um guia clínico. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
 

NOME DA DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Características gerais de agentes microbianos, bactérias, fungos, vírus e sua 
patogenia. Estrutura, fisiologia, nutrição, genética e metabolismo de microrganismos e 
biotecnologia aplicada à área da Saúde. Interação microrganismos-homem-ambiente. Ação 
de agentes físicos e químicos sobre os microrganismos. Mecanismos de patogenicidade 
microbiana e resistência do hospedeiro. Principais grupos de patógenos humanos. 
OBJETIVOS: 

- Reconhecer as características gerais dos diferentes agentes microbianos, como bactérias, 
fungos e vírus; 
- Conhecer os processos de esterilização, desinfecção e uso dos antimicrobianos; 
- Associar as estruturas microbianas e sua importância para os alvos farmacológicos; 
- Reconhecer os princípios de resistência microbiana frente aos antimicrobianos; 
- Reconhecer os princípios da patogenia microbiana. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Características gerais das bactérias: Morfologia; Ultraestrutura; Nutrição, crescimento, 
metabolismo e genética; Taxonomia bacteriana. 
2. Características gerais dos vírus. 
3. Características gerais dos fungos. 
4. Controle de microrganismos: Controle de microrganismos por agentes físicos; Controle de 
microrganismos por agentes químicos. 
5. Mecanismos de ação de antimicrobianos e resistência a drogas. 
6. Mecanismos de patogenicidade e resistência do hospedeiro. 
7. Enterobactérias. 
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8. Cocos gram positivos. 
9. Bacilos gram negativos não fermentadores. 
10. Neisseria e clostridium. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 3. ed. Porto Alegre: Artmed. 1997. 
PELCZAR, M. J. et al. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Makron 
Books, 1997. 1 v. 
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KONEMAN, E. W. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
MIMS, C. et al. Microbiologia médica. São Paulo: Manole, 1999.  
ROITMAN, Isaac. Tratado de microbiologia. São Paulo. Manole, 1987. 
SILVA, C. H. P. M. Bacteriologia e micologia para o laboratório clínico. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2006. 
TRABULSI, L. R. et al. Microbiologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PARASITOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Introdução à parasitologia e ecologia parasitária. Relações parasito-hospedeiro, 
nomenclatura zoológica. Protozoários de interesse médico: morfologia, biologia, 
transmissão, patogenia, diagnóstico, profilaxia e tratamento. Helmintos de interesse em 
medicina humana: morfologia, biologia. Transmissão, patogenia, diagnóstico, profilaxia e 
tratamento. Entomologia médica: estudo dos principais artrópodes causadores de doenças. 
Parasitoses em imunossuprimidos. 
OBJETIVOS: 
- Oportunizar visão ampla da abrangência da Parasitologia que sirva de suporte para a 
integração dos conhecimentos adquiridos no decorrer da formação do exercício profissional; 
- Identificar as inter-relações entre os ciclos biológicos e as medidas profiláticas para os 
principais parasitos de ocorrência humana; 
- Comprometer as adaptações parasitárias, as principais estruturas funcionais dos parasitos 
em relação aos hospedeiros; 
- Desenvolver habilidades de síntese e discussão sobre a aplicabilidade do saber científico e 
seus benefícios no desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

TEÓRICA 

1. Relações entre os seres vivos: Relações harmônicas e desarmônicas entre os seres vivos; 
Interações parasito-hospedeiro; Parasitismo; Epidemiologia. 
2. Protozoários: Estudo dos protozoários - morfologia, biologia e ciclo biológico, 
transmissão, patogenia, diagnóstico, epidemiologia, profilaxia e tratamento;  Entamoeba 
histolytica, Endolimax nana, Iodamoeba butschlii, Entamoeba coli; Giardia lamblia; 
Balantidium coli; Toxoplasma gondii; Plasmodium sp; Trichomonas vaginalis, T. tenax, 
Pentatrichomonas sp; Leishmania sp; Trypanosoma cruzi; Protozoários emergentes: 
Cryptosporidium sp, Isospora sp, Blastocystis sp. 
3. Helmintos: Estudo dos Plathyhelmintes - morfologia, biologia, ciclo biológico, 
transmissão, patogenia, diagnóstico, epidemiologia, profilaxia e tratamento: Fasciola 
hepática, Taenia solium e T. saginata, Schistosoma mansoni, Hymenolepis nana, H. 
diminuta, Echinococcus granulosus; Estudo dos Nematoides - morfologia, biologia, ciclo 
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biológico, transmissão, patogenia, diagnóstico, epidemiologia, profilaxia e tratamento: 
Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanos, Trichuris trichiura, 
Enterobius vermicularis, Wuchereria bancrofti, Strongyloides stercoralis, Larva migrans 
cutânea e visceral.  
4. Artrópodes de interesse médico: Hemiptera: principais triatomíneos, Plebotomidae, 
Siphonaptera, Anoplura. 
 
PRÁTICA 

 
1. Boas práticas laboratoriais e normas de biosegurança e materiais utilizados no laboratório 
de parasitologia: coleta de material fecal, transporte, conservação, descarte de amostras 
biológicas. 
2. Principais métodos de laboratório para pesquisa de parasitos intestinais do homem: 
método direto, técnicas de enriquecimento: Técnica de Hoffmann, Pons e Janer (Lutz), 
Método de Faust e col, Método de Willis, Método de Ritchi e Método de Baermann-Moraes, 
Método de Rugai, Método de Kato. 
3. Outras técnicas utilizadas em parasitologia humana: Graham, Tamização. 
4. Parasitoses sanguineas e tissulares: principais características morfológicas, visualização de 
lâminas. 
5. Nematelmintos: visualização de lâminas. 
6. Platelmintos: visualização de lâminas. 
7. Confecção de lâminas de material em pool de fezes: identificação de parasitos. 
8. Protozoários sanguineos: visualização de lâminas permanentes. 
9. Ectoparasitos: visualização de lâminas com piolhos, pulgas. 
10. Triatomineos: diferenciação dos principais triatomíneo (Triatoma, Panstrongylus e 
Rhodnius). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CIMERMAN, Benjamin. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2010. 
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 10. ed. São Paulo: Atheneu. 2003. 
REY, Luis. Bases da parasitologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2002. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MARCONDES, Carlos Brisola. Entomologia médica e veterinária. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2011. 
MARKELL, Edward K. et al. Parasitologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 
NEVES, David Pereira. Parasitologia dinâmica. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 
REY, Luis. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas da 
África. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
MARCELO-URBANO, Ferreira. Fundamentos Biológicos da Parasitologia Humana. São 
Paulo: Manole, 2003. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PATOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Análise das causas, dos mecanismos, das bases estruturais macroscopia e 
microscopia de luz e eletrônica) e moleculares dos Processos Patológicos Gerais, bem como, 
das repercussões funcionais, evolução e consequência desses "Processos" sobre os tecidos, 
órgãos, sistemas e ao organismo como um todo. Patologia da Nutrição. Noções de 
Imunopatologia. Patologia Genética. Patologia Ambiental. 
OBJETIVOS: 
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- Descrever os mecanismos básicos macroscópicos das alterações celulares, bem como nos 
tecidos, explicando a patogênese e a fisiopatologia dos mesmos; 
- Fornecer uma visão global dos processos patológicos gerais e a sua correlação clínica; 
- Compreender a patogenia das doenças. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Noções preliminares: Funcionamento e objetivos gerais do curso. Introdução à Patologia. 
Processos Patológicos Gerais. Métodos de Estudos em Patologia. Patologia: conceitos e 
divisões, histórico. Causas (etiologia) e Mecanismos de produção (patogenia) dos Processos 
Patológicos.  
2. Patologia da célula: Alterações celulares (hipo e hipertrofia, hipo e hiperplasia, metaplasia 
e displasia). Lesão Reversível e Irreversível. Morte celular. Alterações morfológicas que se 
seguem à morte de células que permanecem num organismo vivo: apoptose e necrose. 
Esteatose ou Degeneração Gordurosa. Pigmentos, cálculos e concreções (pigmentos 
endógenos, hemoglobinógenos e não hemoglobinógenos, pigmentos exógenos, depósitos 
minerais, concreções, calcificações distróficas e metastáticas). 
3. Patologia do interstício: Alterações quantitativas e qualitativas das fibras colágenas e 
elásticas, da substância fundamental amorfa e das membranas basais. Distúrbios 
hemodinâmicos: edema e desidratação. 
4. Patologia geral do "sistema de transporte" (circulação sanguínea e linfática): Hipertensão 
arterial sistêmica; Hipertensão porta; Hipertensão pulmonar. Alterações locais da circulação: 
a. isquemias; b. hiperemias; c. hemorragias; d. trombose; e. embolias; f. infarto e g. choque. 
5. Patologia geral dos "sistemas" de defesa: Inflamações: sequência geral dos fenômenos 
inflamatórios. Fenômenos vasculares; Fenômenos exsudativos; Fenômenos degenerativos-
necróticos; Fenômenos produtivos-reparativos; Classificação das inflamações. Processos de 
cura das inflamações. Inflamações granulomatosas. 
6. Patologia geral dos processos biológicos envolvidos no desenvolvimento dos seres vivos 
(crescimento, diferenciação, migração celulares e reabsorção de tecidos): Epidemiologia, 
Carcinogênese, Bases Moleculares, Biologia do Crescimento Turmoral, Imunidade, 
Conceitos, Classificação e Nomenclatura; Neoplasias Benignas e Malignas, Características 
Clínicas dos Tumores, Lesões pré-malignas; Oncogenes e Prevenção do Câncer. 
7. Patologia geral do sistema de nutrição. 
8. Patologia ambiental. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações clínicas. 
4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
RUBIN, E; FARBER, J. L. Patologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018. 
FRANCO, Marcello. Patologia: processos gerais. São Paulo: Atheneu, 2010. 
KING, Thomas C. Patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
ROBBINS, S. L; COTRAN, R. S. Patologia: bases patológicas das doenças. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2016. 
ROBBINS, S. L. Pathologic basis of disease. 8. ed. Philadelphia: Elsevier, 2010. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM SAÚDE E SOCIEDADE III 

CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: Visa propiciar a interação ativa do aluno com a população usuária do Sistema 
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Único de Saúde desde o início de sua formação, permitindo lidar com situações reais, 
assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e atenção, 
compatível com seu grau de autonomia, que se consolidarão ao longo do curso médico, com 
os dois anos finais de internato. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer e acompanhar o trabalho em geral, com ênfase nas ações de promoção da saúde, 
realizadas pelas equipes do Programa de Saúde da Família (PSF); 
- Conhecer o funcionamento e os objetivos das unidades básicas de saúde (UBS); 
- Conhecer as estratégias utilizadas pela população para manter a sua saúde, aí incluídas as 
ações de autocuidado e as concepções comunitárias sobre o processo saúde-doença, e a 
profilaxia dos problemas de saúde mais prevalentes na comunidade; 
- Realizar um acompanhamento integral de, pelo menos, 01 (uma) família pertencente à área 
de cobertura da UBS a que estiver estagiando, observando o desenvolvimento normal do 
ciclo de vida familiar e as intercorrências enfrentadas por esta mesma família durante o ano; 
- Investigar os mecanismos e estratégias que a comunidade usa para favorecê-la na 
manutenção de sua saúde física e mental. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Modelos de atenção à saúde. 
2. Histórico da assistência médica no brasil. 
3. Histórico do sus. 
4. Arcabouço jurídico do sus: constituição federal, leis 8080 e 8142. 
5. Perfil de adoecimento da população e tripla carga de doenças. 
6. Atenção primária à saúde da família. 
7. Termos médicos. 
8. Anamnese. 
9. Ectoscopia. 
10. Tabagismo. 
11. Conceito de família. 
12. Instrumentos de abordagem familiar. 
13. Ciclos de vida familiar. 
14. Educação em saúde. 
15. Semiotécnica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
GIOVANELLA, Lígia (Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2012. 
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e 
prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2 v. 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BICKLEY, Lynn S. Bates propedêutica médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 
Duncan, Bruce B. Medicina ambulatorial: consultas clínicas em atenção primária. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 1996. 
McWHINNEY, Ian R. Manual de medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010.  
MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde, 2011.  
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem 
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médico – cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL III 
- LÍNGUA INGLESA 

CARGA HORÁRIA: 36h 

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: 
Despertar o interesse do acadêmico em buscar e/ou aprofundar os conhecimentos necessários 
para a leitura de textos técnicos referentes à área médica em língua inglesa. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Ativação do conhecimento prévio para construir o sentido do texto. 
2. Identificação dos níveis de compreensão: skimming e scanning. 
3. Ler e identificar o tópico principal de um texto.  
4. Interpretar a mensagem principal de um texto.  
5. Estabelecer os campos semânticos entre os itens lexicais no texto.  
6. Utilizar diferentes técnicas de leitura para ampliação do entendimento de um texto em 
língua inglesa.  
7. Identificar o significado de palavras utilizando-se do contexto.  
8. Vocabulário - cognatos (false friends). 
9. Listar os tempos verbais mais comuns.  
10. Listar os verbos modais e seus sentidos.  
11. Identificar as categorias gramaticais.  
12. Identificar os conectivos mais comuns. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GLENDINNING, Eric H. English in medicine: a course in communication skills. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book 
for elementary students of English. 3. ed. 2007. Grã-Bretanha: Cambridge University Press, 
2002. 
SWAN, Michael; WALTER, Catherine. How english works: a grammar practice book. 
China: Oxford University Press, 1997. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GUANDALINI, Eiter Otávio. Técnicas de leitura em inglês: São Paulo: Textonovo, 2002. 
MARTINEZ, Ron. Como dizer tudo em inglês: fale a coisa certa em qualquer situação. 22. 
ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
MUNHOZ, Rosangela. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 
2000. 2 v. 
OLIVEIRA, Ronaldo Alves de. 280 erros comuns na tradução da língua inglesa: termos 
cujas traduções não são o que parecem. São Paulo: Edicta, 2004. 
OXFORD. Dicionário Oxford escolar para estudantes brasileiros de inglês. New York: 
Oxford University Press, 2000. 
 

NOME DA DISCIPLINA: SEMINÁRIO INTEGRADOR 
III 

CARGA HORÁRIA:72h 

EMENTA: Noções básicas de epidemiologia, estatística e iniciação cientifica. Doenças 
infecciosas prevalentes - tuberculose, dengue, enteroparasitoses, AIDS - mecanismo de ação 
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microbiana, mecanismo de ação das drogas. 
OBJETIVOS: 

- Desenvolver capacidade de pesquisa cientifica; 
- Refletir sobre a interdisciplina entre básico e profissionalizante; 
- Conhecer as diversas etapas que compreende um seminário; 
- Interagir no trabalho em equipe; 
- Desenvolver aptidões para apresentação oral para os temas estudados; 
- Participar da atividade de comunicação e do debate critico. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Mecanismos microbianos de patogenicidade e lesão tecidual. 
2. Fatores de resistência dos microorganismos. 
3. Febre. 
4. Tuberculose. 
5. Cisticercose. 
6. Dengue. 
7. Choque séptico e anafilético. 
8. Mecanismo de ação de drogas. 
9. Alcoolismo agudo. 
10. Efeitos crônicos do uso abusivo de álcool. 
11. Mecanismo de edema. 
12. Imunodeficiência celular. 
13. Distúrbios da coagulação. 
14. Trombose. 
15. Biologia molecular do câncer. 
16. Célula - tronco humana 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FAUCI, Anthony Stephen et al. Harrison medicina interna. 17. ed. São Paulo: McGraw-
Hill, 2008. 2 v. 
LUCKESI, Cipriano. et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 17. ed. São 
Paulo: Cortez, 2012. 
PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio De Janeiro: Guanabara, 
1995. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2 
v. 
COSTA, E. M. A.; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem interdisciplinar.  
Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 
DÍAZ BORDENAVE, Juan. Estratégias de ensino-aprendizagem. 32. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2012. 
PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 
TELAROLLI JUNIOR, Rodolpho. Epidemias no Brasil: uma abordagem biológica e social. 
São Paulo: Moderna, 1995. 
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4º PERÍODO 

NOME DA DISCIPLINA: ANATOMOPATOLOGIA CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: A anatomofisiopatologia é uma das primeiras áreas onde o aluno do curso de 
medicina começa oficialmente a integrar conhecimentos. Desta forma, através da integração 
de conhecimentos já adquiridos na anatomia descritiva, fisiologia, embriologia, genética, etc. 
será feita análise das causas, dos mecanismos, das bases estruturais (essencialmente 
macroscopia e microscopia de luz) e moleculares dos "Processos Patológicos Específicos dos 
Diversos Órgãos". Serão demonstradas as repercussões funcionais, evolução e consequências 
desses "Processos" sobre os tecidos, órgãos, sistemas e ao organismo como um todo. Será 
salientada a importância da anatomia patológica dentro do meio clínico-cirúrgico, no ensino, 
na pesquisa, orientando como utilizar corretamente os métodos diagnósticos 
anatomopatológicos. 
OBJETIVOS: 

- Habilitar o aluno a conhecer as principais doenças do corpo humano. Ao final do curso o 
aluno deverá estar apto a "ter/saber" fazer: 
- Compreender da patogenia das doenças; 
- Conhecer macroscópico das principais lesões; 
- Reconhecer microscópico das principais lesões; 
- Correlacionamento com aspectos clínicos das respectivas doenças; 
- "Aprender a estudar" patologia e encarar a Anatomia Patológica como um dos fundamentos 
científicos para a prática médica (Prática Médica Baseada em Evidências Científicas). 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Vasos sanguíneos e coração: aterosclerose, doença vascular hipertensiva, inflamação 
(vasculites). 
 2. Pulmão: doenças de origem vascular, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções 
pulmonares. 
3. Doenças dos Linfonodos: ênfase neoplasias e inflamação. 
4. Doenças da medula óssea: ênfase em neoplasias, alterações nas diversas séries 
hematopoiéticas. 
5. Trato gastrointestinal: com ênfase em esofagites, esôfago de Barrett, gastrites aguda e 
crônica, úlcera péptica gástrica (e duodenal) aguda e crônica, síndrome de má-absorção e 
neoplasias. 
6. Fígado e trato biliar: ênfase em cirrose, hepatites, doença hepática alcoólica, colecistites 
(aguda e crônica).  
7. Pâncreas: pancreatites aguda e crônica, diabetes melito. 
8. Rins: doenças glomerulares primárias e secundárias, necrose tubular aguda, infecções, 
obstrução do tracto urinário. 
9. Trato urinário baixo: cistites, neoplasias malignas. 
10. Sistema genital masculino: neoplasias benignas do pênis, hiperplasia benigna da próstata. 
11. Sistema genital feminino: neoplasias malignas da cérvix uterina, neoplasia maligna do 
endométrio (ênfase em adenocarcinoma), neoplasias dos ovários (ênfase: neos da superfície), 
doenças placentárias e gestacionais. 
12. Mama: fibroadenoma, neoplasias. 
13. Sistema endócrino: hiperpituitarismo, hipotituitarismo (adenomas), tireoidites, doença de 
Graves, bócio, hiperparatireoidismo, hipoparatireoidismo, hiperadrenalismo (s. de Cushing). 
14. Pele: melanoma maligno, neoplasias malignas comuns da epiderme, lupus eritematoso, 
hanseníase, leishmaniose cutânea. 
15. Sistema esquelético: osteoporose, osteomielite, neoplasias, osteoartrite, artrite 
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reumatoide, gota. 
16. Sistema nervoso central: trauma craniano, doenças cerebrovasculares (isquemia cerebral 
global, isquemia cerebral focal, hemorragia intracraniana, infecções, doenças 
desmielinizantes e doenças degenerativas). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2 
v.  
GUYTON, A. C. Fisiologia Humana e mecanismos das doenças. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1996. 
RUBIN, E.; FARBER, J. L. Patologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018. 
FRANCO, Marcello. Patologia: processos gerais. São Paulo: Atheneu, 2010. 
KING, Thomas C. Patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
ROBBINS, S. L.; COTRAN, R. S. Patologia: bases patológicas das doenças. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2016. 
ROBBINS, S. L. Pathologic basis of disease. 8. ed. Philadelphia: Elsevier, 2010. 
 

NOME DA DISCIPLINA: BIOÉTICA CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: O curso pretende estudar os fundamentos teóricos e filosóficos da Bioética, com 
ênfase na área médica, abordando temas atuais que serão retirados de literatura específica, 
das variadas formas de mídia e da prática médica em hospitais e clínicas.  
OBJETIVOS: 

- Compreender as primeiras noções de Bioética, suscitando a importância da prática médica 
pautada na ética – aliada com a formação social e humanística do médico; 
- Estudar e discutir, sob a óptica médica e filosófica, das situações onde há dilemas éticos, 
promovendo o raciocínio e a formação de opiniões próprias sobre cada tema apresentado; 
- Analisar os principais temas éticos em discussão na atualidade, facultando a utilização dos 
conceitos adquiridos em sua futura prática clínica. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Bioética: definições, conceitos básicos, história e suas relações interdisciplinares. 
2. A vida e o viver: a saúde do corpo e do espírito. 
3. Progresso tecnocientífico: a medicina moderna e humanização são compatíveis? 
4. A morte e o morrer: a Tanatologia como ciência. 
5. Eutanásia, Distanásia e Ortotanásia: a dignidade na Morte. 
6. Transplante e doação de órgãos: uma segunda chance de vida.  
7. Biologia, genética e engenharia genética: responsabilidade para com o futuro.  
8. Reprodução humana: Ampliar os limites do homem ou brincar de ser Deus? 
9. Aborto: Aborto espontâneo, Eugenia. 
10. Bioética e saúde pública: a vida ao alcance de todos. 
11. A bioética e as religiões. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
MOSER, Antônio. Biotecnologia e bioética: para onde vamos. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 
2004. 
PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C. P. Problemas atuais de bioética. 10. ed. rev. atual. 
São Paulo: Loyola, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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FERREIRA, S. I. et al. Iniciação à bioética. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.      
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola, 2009. 
PESSINI, L.; BARTACHINI, L. Humanização e cuidados paliativos. 3. ed. São Paulo: 
Loyola, 2009. 
SGRECCIA, E. Manual de Bioética: I – fundamentos e ética biomédica. São Paulo: Loyola, 
1996. 
SGRECCIA, E. Manual de Bioética: II - aspectos médico-sociais. São Paulo: Loyola, 1996. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM SAÚDE E SOCIEDADE IV 

CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: Visa propiciar a interação ativa do aluno com a população usuária do Sistema 
Único de Saúde desde o início de sua formação, permitindo lidar com situações reais, 
assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e atenção, 
compatível com seu grau de autonomia, que se consolidará ao longo do curso médico, com 
os dois anos finais de internato. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer mais profundamente o funcionamento e os objetivos das unidades básicas de 
saúde (UBS); 
- Conhecer as estratégias utilizadas pela população para manter a sua saúde, aí incluídas as 
ações de autocuidado e as concepções comunitárias sobre o processo saúde-doença e a 
profilaxia dos problemas de saúde mais prevalentes na comunidade; 
- Trabalhar acompanhando famílias conforme seu "ciclo de vida familiar" normal e as 
intercorrências enfrentadas por esta mesma família através de levantamento das informações 
obtidas nas visitas, entendendo suas dificuldades e limitações. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Saúde da mulher: Câncer de Mama e Colo Uterino, Planejamento familiar, Pré-natal. 
2. Saúde da criança. 
3. Saúde do adolescente. 
4. Saúde do adulto: Rastreamento de Obesidade, Dislipidemia, HAS, DM. Câncer de 
Próstata e Intestino. 
5. Saúde do idoso.  
6. Alimentação saudável. 
7. Atividade corporal e exercícios físicos. 
8. Medicina baseada em evidência. 
9. Semiotécnica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
GIOVANELLA, Lígia (Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2012. 
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e 
prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2 v. 
McWHINNEY, Ian R. Manual de medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COSTA, E. M. A.; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem interdisciplinar.  
Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 
FLETCHER, Roberto H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola, 2009. 
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HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2013. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 
IV - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 36h 

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: 
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. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

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 de Programas e  a Internet para informações médicas 
5. Uso da Internet para informações médicas 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. Administração de sistemas de informação. 
AMGH, 2013. 
NITA, Marcelo Eidi et al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise 
econômica e análise de decisão. In: Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, 
análise econômica e análise de decisão. p. 600-600, 2010. 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática, Conceitos Básicos, Rio de Janeiro, Campus, 
1999. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de Sistemas de Informação E Informática: Guia 
Prático Para Planejar a Tecnologia Da Informação Integrada Ao Planejamento Estratégico 
Das Organizações. Editora Atlas SA, 2003. 
CÔRTES, Pedro Luiz. Administração de sistemas de informação. Editora Saraiva, 2008. 
BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: O uso consciente da tecnologia 
para o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2004. 
O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. São 
Paulo Saraiva, 2004. 
CRUZ, Tadeu. Sistemas de Informações Gerenciais. Tecnologias da informação e a empresa 
do século XXI.  3 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
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NOME DA DISCIPLINA: PROPEDÊUTICA CARGA HORÁRIA: 126h 

EMENTA: A Propedêutica Clínica contará com aulas teóricas e práticas, abrangendo o 
estudo da semiotécnica; com aprendizado e aperfeiçoamento da anamnese clínica; exame 
físico geral e exame dos diversos aparelhos e interpretação dos sinais e sintomas na prática 
clínica. 
OBJETIVOS: 
- Aprender inicialmente a ter uma boa relação médico-paciente, com respeito, ética e 
empatia; 
- Estudar e aperfeiçoar a prática da anamnese, exaltando a importância da história clínica no 
diagnóstico; 
- Observar o vocabulário médico, com aprendizado de novos termos usados na prática 
clínica; 
- Conhecer os principais sinais e sintomas na prática médica, como febre, cefaleia, edema, 
dispneia, tosse, tonturas, alterações da consciência, anemias, cianose, icterícias, ganho e 
perda de peso; 
- Compreender fundamentos teóricos e práticos no exame físico geral e no exame dos 
diversos aparelhos, capacitando para exercício da semiologia; 
- Reconhecer os principais sinais e sintomas de cada sistema envolvido; 
- Enriquecer didaticamente com o conhecimento das principais síndromes clínicas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
TEÓRICO 
1. Relação médico-paciente. 
2. Ética na prática médica. 
3. Importância da anamnese na prática clínica. 
4. Diagnóstico, prognóstico, sinais e sintomas. 
5. Identificação, queixa principal, história da moléstia atual. 
6. Sinais e sintomas mais comuns na prática médica: febre, edema, dor, cefaleia, icterícia, 
tosse, cianose e anemia. 
7. Interrogatório sobre os diversos aparelhos. 
8. Antecedentes pessoais e familiares: Hábitos de vida, Condições socioeconômicas e 
Culturais. 
9. Técnicas básicas de exame físico. 
10. Exame físico geral. 
11. Exame da pele. 
12. Propedêutica de cabeça e pescoço. 
13. Propedêutica do aparelho respiratório: sinais e sintomas, síndromes pleuropulmonares. 
14. Propedêutica do aparelho cardiovascular: sinais e sintomas; síndromes cardiovasculares e 
doenças das artérias e das veias. 
15. Propedêutica do aparelho digestivo: sinais e sintomas, síndromes abdominais. 

 
PRÁTICO 
1. Relação médico- paciente. 
2. Prática da anamnese. 
3. Exame físico geral: de cabeça e pescoço; dos aparelhos respiratório, cardiovascular e 
abdominal. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BICKLEY, Lynn S. Bates propedêutica médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 
POSSO, Maria Belém Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo: 
Atheneu, 2003. 
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FAUCI, Anthony Stephen et al. Harrison medicina interna. 17. ed. São Paulo: McGraw-
Hill, 2008. 2 v. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico: sinais e sintomas em clínica médica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2 
v.  
LOPES, Mario. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 
ROCCO, José Rodolfo. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 

NOME DA DISCIPLINA: SAÚDE MENTAL/COMUNICAÇÃO 
MÉDICA 

CARGA HORÁRIA: 72h 

EMENTA: Noções Básicas dos Transtornos Psiquiátricos - Diagnóstico, Diagnóstico 
Diferencial e Comorbidade. 
OBJETIVOS: 
- Obter Aliança terapêutica; 
- Realizar entrevista psiquiátrica; 
- Avaliar e diagnosticar os Transtornos Psiquiátricos. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Entrevista psiquiátrica e exame do estado mental. 
2. Transtornos do humor: transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar. 
3. Transtornos de ansiedade: transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, fobia 
social, fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-
traumático. 
4.Transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas: álcool, canabióides, cocaína, 
tabaco. 
5. Retardo mental. 
6. Transtorno de personalidade antissocial. 
7. Transtorno alimentar: anorexia nervosa, bulimia nervosa. 
8. Esquizofrenia. 
9. Outros transtornos psicóticos. 
10. Transtorno de déficit de atenção. 
11. Transtornos psicossomáticos. 
12. Psicofarmacologia. 
13. Reforma psiquiátrica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ANDREASEN, Nancy C. Introdução à psiquiatria. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2008. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de 
comportamento da CID – 10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: 
Artmed, 1993. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CARLAT, Daniel J. Entrevista psiquiátrica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicofármacos: consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
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KAPCZINSKI, Flávio. Bases biológicas dos transtornos psiquiátricos: uma abordagem 
translacional. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
KAPLAN, Harold I. Tratado de psiquiatria. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999. 3 v. 
STAHL, Stephen M. Psicofarmacologia: base neurocientífica e aplicações práticas. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Medsi, 2002. 
 

NOME DA DISCIPLINA: SEMINÁRIO INTEGRADOR 
IV 

CARGA HORÁRIA: 72h 

EMENTA: Noções básicas de epidemiologia, estatística e iniciação cientifica. Investigação 
clínica através de dados de anamnese e exame físico. Achados histopatológicos de doenças 
prevalentes na prática clínica. Doenças mentais mais comuns e suas formas de apresentação. 
OBJETIVOS: 

- Desenvolver capacidade de pesquisa cientifica; 
- Relacionar a interdisciplina entre básico e profissionalizante; 
- Conhecer diversas etapas que compreende um seminário; 
- Apresentar o trabalho em equipe; 
- Desenvolver as aptidões para apresentação oral para os temas estudados; 
- Interagir com a comunicação e o debate critico. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Epidemiologia clínica. 
2. Noções básicas em estatísticas. 
3. Projeto de trabalho cientifico. 
4. Métodos laboratoriais. 
5. Anamnese. 
6. Exame físico. 
7. Transtornos de humor. 
8. Delirium. 
9. Psicoses. 
10. Carcinomas espinocelular. 
11. Adenocarcinomas. 
12. Código de ética médica. 
13. Feridas. 
14. Queimaduras. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BICKLEY, Lynn S. Bates propedêutica médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2008. 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BENSEÑOR, I.; ATTA J. A.; MARTINS, M. A. Semiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 
2002. 
GOFFI, F. S. Técnica Cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 
4. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 
KAPLAN, Harold I. Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria 
clínica. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 1997. 
LOPES, Mario. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 
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SABISTON JUNIOR, D. C. Tratado de cirurgia: as bases biológicas da prática cirúrgica 
moderna. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
 

NOME DA DISCIPLINA: TÉCNICA OPERATÓRIA CARGA HORÁRIA: 108h 

EMENTA: Estudo da Técnica Cirúrgica abrangendo sua evolução histórica e bases 
fundamentais, seu aprimoramento técnico até a atualidade, bases da anestesia e antibióticos 
em cirurgia, bem como o estudo da metabologia cirúrgica e cicatrização. Treinamento 
prático com objetivo de apresentar o instrumental cirúrgico, noções de antissepsia e assepsia, 
operações fundamentais e iniciação a atos operatórios, desde os procedimentos básicos até os 
minimamente invasivos.  
As competências e habilidades esperadas são as seguintes: Comportamento apropriado na 
sala cirúrgica; Escovação, paramentação, antissepsia, instrumentação cirúrgica básica; 
Diérese, hemostasia, síntese e nó cirúrgico; Acesso venoso e arterial por dissecção e por 
técnicas de punção; Acesso das vias aéreas por intubação ou vias de acesso cirúrgicas; 
Conhecimento teórico sólido sobre cicatrização, antibioticoterapia profilática e complicações 
dos atos anestésicos e operatórios; Noções sólidas teóricas e práticas sobre as indicações e 
técnicas das laparotomias e principais procedimentos abdominais (enterectomia, 
esplenectomia e ostomias); Noções sólidas teóricas e práticas sobre a indicação e técnicas 
das toracotomias e drenagem pleural; Noções das indicações, contraindicações e 
complicações da cirurgia vídeo-assistida; Noções sólidas teóricas e práticas sobre a indicação 
e técnicas das manobras cirúrgicas no primeiro atendimento ao politraumatizado: 
cricotireoidostomia, punção e drenagem pleural, punção e janela pericárdica, lavagem 
peritoneal diagnóstica, controle da hemorragia vascular, toracotomia ressuscitativa, 
pinçamento aórtico, massagem cardíaca interna. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer fundamentos teóricos e práticos dos princípios de técnica operatória, incluindo 
paramentação, escovação, assepsia, diérese, hemostasia, exérese e síntese; 
- Conhecer teórico sólido sobre cicatrização, antibioticoterapia profilática e complicações 
dos atos operatórios; 
- Compreender as bases sólidas para a indicação, técnica e complicações dos principais 
procedimentos cirúrgicos e das técnicas cirúrgicas emergentes, como a videocirurgia e 
cirurgia minimamente invasiva. Nos simuladores os alunos treinarão suturas, nós, 
videocirurgia e atendimento inicial ao politraumatizado. Em animais de médio porte os 
alunos realizarão hemostasia, diérese, síntese, acesso à vias aéreas, acesso venoso e arterial, 
laparotomias, enterectomia, esplenectomia, ostomias, toracotomias e drenagem torácica. Os 
conceitos ministrados serão sedimentados por discussão e exemplificação; 
- Debater temas relevantes em técnica operatória em seminários baseados em literatura 
atualizada. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

TEÓRICO 

1. Introdução e importância da técnica operatória e cirurgia experimental na formação do 
médico.  
2. Paramentação, instrumental, mesa operatória e equipe cirúrgica.  
3. Atos operatórios fundamentais (diérese, hemostasia, síntese). 
4. Drenos e cateteres. 
5. Trauma - ATLS.  
6. Bases da laparotomia. 
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7. Esplenectomia. 
8. Enterectomias. 
9. Ostomias. 
10. Cicatrização. 
11. Bases da toracotomia e drenagem pleural.  
12. Fundamentos da videocirurgia.  
13. Infecção em cirurgia.  
14. Metabologia cirúrgica.  
15. Princípios da anestesia.  

 
PRÁTICO 
Simuladores – laboratório de habilidades médicas 

 
1. Paramentação, instrumental, mesa operatória e equipe cirúrgica. 
2. Diérese, hemostasia e sutura. 
3. Fios e nós cirúrgicos. 
4. Videocirurgia.  
5. Trauma – ATLS. 

 
Práticas em suínos 
1. Técnicas de acessos vasculares. 
2. Laparotomias. 
3. Esplenectomia. 
4. Esterectomia. 
5. Ostomias.  
6. Toracotomias e drenagem de tórax. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
DOHERTY, Gerard M. Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
PUTZ, R.; PABST, R.; PUTZ, Renate (Ed.). Sobotta: atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 3 v. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CIRINO, L. M. I. Manual de técnica cirúrgica para a graduação. São Paulo: Sarvier, 
2006. 
GOFFI, F. S. Técnica Cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 
4. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 
PARRA, O. M. Técnica operatória fundamental: descrição das manobras operatórias 
básicas. Rio de Janeiro: Atheneu, 1987. 
SAAD, Roberto Júnior. Cirurgia torácica geral. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 
SAAD, Roberto Júnior. Tratado de cirurgia do CBC. São Paulo: Atheneu, 2009. 
 

5º PERÍODO 

NOME DA DISCIPLINA: ANGIOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte nos países 
desenvolvidos e na maioria daqueles em desenvolvimento. Medidas preventivas de educação 
da população, assim como avanços terapêuticos clínicos e cirúrgicos fizeram com que a 
mortalidade por doença vascular caísse e a sobrevida da população aumentasse. São muitos 
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os campos de atuação da angiologia, cirurgia vascular e endovascular, abrangendo desde a 
prática clinica até cirurgias com equipamentos e materiais de ultima geração abrangendo 
diagnósticos invasivos ou não e atuação em área de medicina estética. O futuro é ainda mais 
promissor neste campo quando deparamos com avanços na medicina genética que 
possibilitará novas modalidades terapêuticas. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer as doenças dos vasos, abordando aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, 
anátomo-patológicos, clínicos, terapêuticos e preventivos; 
- Reconhecer as doenças do vasculares através da história, exame físico do paciente e ser 
capaz de compreender os exames subsidiários em angiologia assim como os aspectos 
fisiopatológicos e anátomos patológicos das doenças; 
- Compreender a farmacologia dos medicamentos habitualmente usados nas doenças 
vasculares. Com este conhecimento o aluno deverá estar preparado para o Internato e para o 
estágio no Pronto-Socorro locais onde aprofundará os conhecimentos técnicos, terapêuticos e 
de habilidade. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Aula expositiva / interativa / introdução. 
2. Anatomia vascular. 
3. Propedêutica arterial. 
4. Propedêutica venosa. 
5. Propedêutica por imagem. 
6. Pé diabético. 
7. Varizes de membros inferiores. 
8. Insuficiência venosa crônica e ulcera varicosa. 
9. Trombose venosa profunda e embolia pulmonar. 
10. Linfedemas e angiodisplasias. 
11. Acessos vasculares. 
12. Aneurisma da aorta. 
13. Isquemia crônica das extremidades. 
14. Isquemia aguda das extremidades. 
15. Isquemia do território carotídeo. 
16. Hipertensão renovascular e isquemia mesentérico. 
17. Amputações e fasciotomias. 
18. Aneurismas arteriais. 
19. Trauma vascular. 
20. Bases da cirurgia endovascular. 
21. Arterites. 
22. Síndrome do desfialdeiro cérvico-torácico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
MAFFEI, F. H. A. et al. Doenças vasculares periféricas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 2 v. 
BRITO, C. J. Cirurgia vascular: cirurgia endovascular angiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2008. 2 v. 
HAIMOVICH, H. Cirurgia vascular. Rio de Janeiro: Revinter, 2006.      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AUN, R. Fundamentos da cirurgia vascular e angiologia. 2. ed. São Paulo: Leitura 
Médica, 2009. 
ENGELHORN, Carlos Alberto. Guia prático de ultrassonografia vascular. 2. ed. Rio de 
Janeiro: DiLivros, 2011. 
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OURIEL, K.  Atlas de cirurgia vascular: procedimentos operatórios. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2002. 
RUTHERFORD, Robert B. Cirurgia vascular. 6. ed. Rio de Janeiro: DiLivros, 2007. 2 v. 
ZARINS, Cristopher K. Atlas de cirurgia vascular. 2. ed. Rio de Janeiro: DiLivros, 2007. 
 

NOME DA DISCIPLINA: DERMATOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Semiologia e anatomia cutânea. Enfoque no diagnóstico e tratamento das 
principais doenças dermatológicas infecciosas, inflamatórias, alérgicas e neoplásicas. 
OBJETIVO: 

Compreender o processo da dermatologia básica e correlação com outras especialidades 
clínicas e cirúrgicas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Princípios de diagnóstico e anatomia: Anatomia da pele, Diagnóstico das doenças 
cutâneas. 
2. Eczemas: Estágios da inflamação eczematosa, Eczema várias apresentações: asteatósico, 
numular, estase, Dermatoses auto infligidas: líquen simples crônico, prurigo nodular, 
escoriações neuróticas, Parasitose psicogênica, Eczema de contato (alérgico e irritativo), 
Dermatite atópica. 
3. Urticária e angioedema: Urticária aguda e crônica, Urticária física, Angioedema, 
Mastocitose. 
4. Acne, rosáceas e doenças correlatas: Acne, Rosácea e dermatite perioral, Miliária. 
5. Tumores cutâneos benignos: Ceratoses, acrocórdons, cicatrizes, cisto epidérmico, lipoma, 
siringoma, Malformações vasculares (hemangiomas, malformações, telangiectasias, nevos 
rubi, Sarcoma de Kaposi, granuloma piogênico). 
6. Tumores cutâneos pré-malignos e não-melanoma: CBC, Queratose actínica, Carcinoma 
espinocelular, Doença de Paget mama. 
7. Nevos e melanoma: Nevos melanocítico, Melanoma maligno. 
8. Psoríase e outras papuloescamosas: Psoríase, Dermatite seborreica, Pitiriase rósea, Liquen 
plano. 
9. Infecções virais: Verruga, herpes simples, varicela, molusco contagioso. 
10. Infecções bacterianas: Impetigo, ectima, celulite, erisipela e fasciíte, Foliculite, 
furúnculo, Síndrome da pele escaldada estafilocócica, Infecção por pseudômonas, 
Meningococcemia, Microbactérias atípicas. 
11. Infecções fúngicas superficiais: Tinha, Candidíase, pitiríase versicolor. 
12. Doenças tropicais: Leishmaniose tegumentar americana, Hanseníase, 
Paracoccioidomicose, Infecções fúngicas profundas. 
13. Infestações, picadas e mordidas: Escabiose, Pediculose, Aranhas, carrapatos, Doença da 
arranhadura do gato, Picadas de inseto (formigas, mosquitos, pulga). 
12. Doenças sexualmente transmissíveis: Bacterianas, Virais. 
13. Exantemas e erupções medicamentosas: Exantemas (Sarampo, doença da mão pé e boca, 
escarlatina, rubéola, eritema infeccioso), Erupções medicamentosas: padrões clínicos e 
drogas causadoras mais frequentes. 
15. Doenças vesiculosas e bolhosas, colagenoses, vasculites: Penfigo, Dermatite 
herpetiforme, Penfigóide, Lupus eritematoso, Dermatomiosite e poliomiosite, Esclerodermia, 
Vasculite, Doenças neutrofílicas : Síndrome de Sweet epioderma gangrenoso. 
16. Síndromes de hipersensibilidade e manifestações internas de doenças sistêmicas: Eritema 
multiforme, Síndrome de Stevens Johnson, Síndrome de Lyell, eritema nodoso, Síndromes 
paraneoplásicas, Manifestações do Diabetes Melito, Acantose nigricante, Neurofibromatose, 



94 

 

Esclerose tuberosa. 
17. Principais doenças das unhas e cabelos: Distúrbios da pigmentação. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BRASIL. Ministério Da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 8. ed. 
rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf.  
HABIF, T. B. Dermatologia clínica: guia colorido para diagnóstico e tratamento. 4. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 
SAMPAIO, S. A. P. Dermatologia. 3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AZULAY, Rubem David. Dermatologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2008. 
CUCÉ, L. C. Manual de dermatologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001. 
DU VIVIER, A. Atlas de dermatologia clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
WOLFF, Klaus Goldsmith, LOWELL A. Katz, STEPHEN I. Gilchrest, BARBARA A. 
Paller, AMY S. Leffell, DAVID J. Fitzpatrick Tratado de Dermatologia. 7 ed. Rio de 
janeiro: Revinter, 2011. v.1 
WOLFF, Klaus Goldsmith, LOWELL A. Katz, STEPHEN I. Gilchrest, BARBARA A. 
Paller, AMY S. Leffell, DAVID J. Fitzpatrick Tratado de Dermatologia. 7 ed. Rio de 
janeiro: Revinter, 2011. v.2 
 

NOME DA DISCIPLINA: NEFROLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Função renal normal. Metabolismo hidroeletrolítico e acidobásico. 
Glomerulopatias primárias e secundárias. Rins e doenças sistêmicas. Hipertensão arterial. 
Infecção urinária. Insuficiência renal aguda e crônica. Diuréticos. Transplante renal. 
OBJETIVOS: 

- Diagnosticar, prevenir e tratar as doenças renais mais comuns e as alterações 
hidroeletrolíticas e ácido-básicas; 
- Desenvolver uma visão generalista das nefropatias e modalidades terapêuticas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1.  Introdução à nefrologia. 
2. Filtração glomerular. 
3. Função tubular. 
4. Mecanismos de acidificação urinária. 
5. Mecanismos de concentração e diluição urinária. 
6. Peptídeos vasoativos e o rim. 
7. Compartimentos líquidos do organismo e metabolismo da água. 
8. Metabolismo do sódio. 
9. Metabolismo ácido-básico. 
10. Metabolismo do potássio. 
11. Metabolismo do cálcio e fósforo. 
12. Metabolismo do magnésio e ácido úrico. 
13. Reposição hidroeletrolítica. 
14. Insuficiência renal aguda. 
15. Glomerulonefrites primárias. 
16. Glomerulonefrites secundárias. 
17. Nefropatia tóxica e tubulointersticial. 
18. Infecção do trato urinário. 
19. Nefropatia do refluxo. 
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20. Doenças vasculares dos rins. 
21. Nefropatia e hipertensão na gestação. 
22. Tubulopatias hereditárias. 
23. Doenças císticas do rim e anomalias do desenvolvimento. 
24. Nefropatia diabética. 
25. Litíase do trato urinário. 
26. Uropatia obstrutiva. 
27. Insuficiência renal crônica: mecanismos de adaptação e progressão, fisiopatologia, 
manifestações hematológicas e neurológicas, osteodistrofia renal. 
28. Hipertensão arterial essencial. 
29. Hipertensão renovascular. 
30. Diuréticos. 
31. Drogas anti-hipertensivas. 
32. Uso de medicamentos na insuficiência renal. 
33. Terapia nutricional do urêmico. 
34. Métodos dialíticos: hemodiálise e diálise peritoneal. 
35. Transplante renal. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CRUZ, Jenner. Atualidades em nefrologia. São Paulo: Sarvier, 2004. 11 v. 
RIELLA, M. C. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 
TANAGHO, Emil A. Urologia Geral de Smith. 16 ed. Barueri: Manole, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GUYTON, Arthur C; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2012. 
RODRIGUES NETTO JÚNIOR, Nelson. Urologia prática. 5. ed. São Paulo: Roca, 2007. 
ROTELLAR, E. ABC das Alterações do Balanço Hidroeletrolítico e do Equilíbrio Ácido 
Base. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 200. 
PETROIANU, Andy. Anatomia Cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1999. 
ZATZ, Roberto. Bases fisiológicas da nefrologia. São Paulo: Atheneu, 2011. 
 

NOME DA DISCIPLINA: OFTALMOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Fornecer meios de identificar e tratar/prevenir condições que coloquem em risco 
a visão. 
OBJETIVO: 
Diagnosticar as principais doenças e síndromes oculares e perioculares que causem risco à 
saúde visual, evitar iatrogênicas em relação à saúde visual. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Doenças: das pálpebras, órbitas, conjuntiva, córnea, cristalino, retina e vítreo, bem como 
noções de erros refrativos, estrabismo e ambliopia. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
NEHEMY, Márcio, PASSOS, Elke. Oftalmologia na prática clínica. Belo Horizonte2015: 
Folium Editorial, 2015. 
RIUITIRO, Yamane. Semiologia ocular. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
VAUGHAN, Daniel; ASBURY, Taylor; RIORDAN, Paul. Oftalmologia geral. 15. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2003.   
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALVEZ, Milton Ruiz. Oftalmologia Brasileira. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
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v1 
ALVEZ, Milton Ruiz. Oftalmologia Brasileira. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
v2.  
ALVEZ, Milton Ruiz. Oftalmologia Brasileira. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
v3.  
ALVEZ, Milton Ruiz. Oftalmologia Brasileira. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
v4.  
WOLF, Gerhard Heidegger. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2000. 2 v. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PNEUMOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Anatomia, fisiologia, farmacologia e semiologia em pneumologia. Métodos 
diagnostico em pneumologia. Pneumopatias infecciosas e não infecciosas. Asma. Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica. Derrames pleurais. Neoplasias Pulmonares. 
Tromboembolismo Pulmonar. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer a etiopatogenia e fisiopatologia das doenças pulmonares; 
- Saber analisar o quadro clínico, estabelecendo diagnostico clinico e laboratorial; 
- Propor métodos terapêuticos e acompanhar a evolução das principais doenças do aparelho 
respiratório. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Revisão de anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho respiratório.  
2. Métodos diagnósticos não invasivos e invasivos. 
3. Infecções das vias aéreas superiores. 
4. Pneumonias. 
5. Tuberculose. 
6. Asma.  
7. Dpoc.  
8. Bronquiectasias e micoses profundas. 
9. Tromboembolismo pulmonar.  
10. Doenças pleurais.  
11. Neoplasias. 
12. Noções básicas em pneumopatias na infância. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BETHLEM, N. Pneumologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2000. 
CORREA, L. C. C. (Org.). Pneumologia: princípios e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
GOMES, M. (Org.). Pneumologia: atualização e reciclagem. São Paulo: Roca, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2 
v. 
GOODMAN, L. R. Felson: princípios de radiologia do tórax: estudo dirigido. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2001. 
NIEDERMAN, M. Infecções respiratórias. Rio de Janeiro: Revinter, 2006. 
MALLART, Célia, SANTORO, Ilka Lopes, FARESIN, Sonia Maria. Guia de 
pneumologia. 2 ed. Barueri: Manole, 2014 
TARANTINO, A. B. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
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NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM SAÚDE E SOCIEDADE V 

CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Introdução de conceitos e estratégias de Epidemiologia descritiva e analítica e 
sua aplicação no estudo da saúde das populações humanas. Compreensão das relações entre 
saúde, meio ambiente e sociedade quanto às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de 
doenças relacionadas à Medicina do Trabalho. 
OBJETIVOS: 

- Compreender os conceitos e estratégias de Epidemiologia descritiva e analítica; 
- Entender o estudo da saúde das populações humanas; 
- Entender o estudo das relações entre saúde, meio ambiente e sociedade quanto às ações de 
prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas à Medicina do Trabalho. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. O processo saúde-doença. 
2. Indicadores de saúde. 
3. Indicadores de saúde II. 
4. Atestado de óbito. 
5. Endemias e epidemias. 
6. Transição epidemiológica. 
7. Epidemiologia descritiva. 
8. Epidemiologia descritiva II. 
9. Doenças transmissíveis. 
10. Vigilância em saúde. 
11. HIV e DTSS. 
12. Doenças ictero-febris. 
13. Doenças exantemáticas. 
14. Agravos e doenças não-transmissíveis. 
15. História medicina do trabalho: conceitos CLTS, NRS. 
16. Programa de prevenção de riscos ambientais: NR9. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FLETCHER, Roberto H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 
GEOFFREY, Rose. Estratégias da medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde/Brasil. Doenças 
relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde: Brasília: 
Ministério da Saúde, 2001. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pdf.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. Guia de vigilância 
epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf  
JEKEL, James F. et al. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2005. 
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1995. 
ROTHMAN, Kenneth J. Epidemiologia moderna. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
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NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL V - 
RELACIONAMENTOS INTERPROFISSIONAIS E 
TERAPIAS ALTERNATIVAS 

CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: Contato com Profissionais das áreas de Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Fonoaudiologia, visando à análise da interação multiprofissional, da cooperação e 
a coordenação dos esforços necessários para atender as demandas do ambiente sócio técnico. 
Principais formas alternativas de cuidar da saúde, utilizadas no Brasil - Homeopatia, 
Acupuntura, Medicina Chinesa e Fitoterapia – seus fundamentos filosóficos e técnicos, 
aliados a observação e análise da prática da medicina alternativa.   
OBJETIVOS: 

- 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; 
- Apresentar ao aluno de medicina os fundamentos filosóficos e técnicos que embasam as 
terapias alternativas mais frequentemente utilizadas no Brasil, promovendo as interfaces 
possíveis. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Fundamentos e conhecimentos básicos das áreas profissionais: 
1.1 Farmácia 
1.2 Fisioterapia 
1.3 Nutrição 
1.4 Fonoaudiologia 
1.5 Enfermagem 
1.6 Educação física 
2 Fundamentos filosóficos e técnicos das principais terapias alternativas 
2.1 Conceitos, princípios e procedimentos da Acupuntura 
2.2 Princípios e procedimentos da Homeopatia 
2.3 Princípios e procedimentos da Medicina Chinesa 
2.4 Princípios e procedimentos da Fitoterapia 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FONTES, O. L. Farmácia homeopática: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
JONAS, W.; LEVIN, J. Tratado de medicina complementar e alternativa. São Paulo: 
Manole, 2001. 
SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. Porto Alegre: 
UFRGS, 2003. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
CHAITOW, L. O tratamento da dor pela acupuntura. São Paulo: Manole, 1984. 
ERNST, E.; WHITE, A. Acupuntura: uma avaliação científica. São Paulo: Manole, 2001. 
VANACLOCHA, Bernat (Ed.). Fitoterapia: vademécum de prescripción. 4. ed. Amstedam: 
Elsevier, 2003.  
YUNES, R.; CALIXTO, J. Plantas medicinais sob a ótica da química medicinal 
moderna. Chapecó: Argos, 2001. 
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NOME DA DISCIPLINA:SEMINÁRIO INTEGRADOR 
V 

CARGA HORÁRIA: 72h 

EMENTA: Introdução de conceitos e estratégias de Epidemiologia descritiva e analítica e 
sua aplicação no estudo da saúde das populações humanas. Compreensão das relações entre 
saúde, meio ambiente e sociedade quanto às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de 
doenças relacionadas à Medicina do Trabalho. 
OBJETIVOS: 

- Analisar o conteúdo administrado anteriormente em aulas teóricas das especialidades;     
- Desenvolver modos e maneiras de aplicar seus conhecimentos na prática, a capacidade de 
expressão síntese e elaboração de trabalhos dos alunos, obter a capacidade de se auto avaliar 
e de avaliar seus pares, a discussão de problemas que aparecem somente em contextos 
globais e a integração de corpo docente e discente. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Neuro/Reumato: Dor Lombar = C. 
2. Dermato/Vascular: Ins. Venosa E Infecção = D. 
3. Reumato/Pneumo: Pneumonia E Osteoporose = E. 
4. Uro/ Efr: Itu / Litíase = F. 
5. Reumato/Neuro: Tunel Carpo / Fibromialgia = G. 
6. Pneumo/Dermato: Neoplasia Pele / Derrame Pleural = H. 
7. Nefro/Reumato: Ira / Ainh/Ctcd = I. 
8. Dermato/Uro: Dst / Micose = J. 
9. Nefro/Neuro: Irc / Convulsão = K. 
10. Uro/Vascular: Impotência / Iac Mmii = L. 
11. Pneumo/Neuro: DPOC E AVC H = A. 
12. Neuro/Vascular: Avci / LESÃO CARÓTIDA = B. 
13. Pneumo/Nefrologia: Asma / Dist. Potássio = C. 
14. Neuro/Reumato: Cefaleia E Artrose = D. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2 
v.  
ROCCO, José Rodolfo. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
TIERNEY, Jr; LAWRENCE, M. Current medicina diagnóstico e tratamento. 45. ed. Rio 
de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico: sinais e sintomas em clínica médica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 2 v. 
LOPES, Mario. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 
RIELLA, M. C. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
 

NOME DA DISCIPLINA: UROLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: A disciplina abordará a Embriologia e Anatomia do trato genitourinário 
masculino e urinário feminino; estudará também a Semiologia; as Neoplasias de bexiga, 
Testículo, Próstata, Rim e Ureter. Ainda abordaremos a Litíase urinária, as Patologias da 
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próstata; Doenças não Infecciosas e DST bem como Transplantes Renais. 
OBJETIVO: 

Apresentar conhecimentos e informações básicas dentro da Urologia. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução à disciplina de urologia; semiologia. 
2. Embriologia: anatomia do trato geniturinário masculino e urinário feminino. 
3. Exames laboratoriais. 
4. Hiperplasia prostática benigna; adenocarcinoma da próstata. 
5. Doenças infecciosas não sexualmente transmissíveis e tuberculose urinária; DST. 
6. Neoplasias da bexiga; incontinência urinária e prolapsos. 
7. Litíase urinária. 
8. Neoplasia do rim. 
9. Emergências urológicas: clínica: retenção urinária aguda; cólica renal; cirúrgica: trauma 
renal e vesical, priaprismo, escroto agudo, parafimose. 
10. Neoplasia testicular; disfunção sexual. 
11. Miscelânea: hidrocele, varicocele, doença de peyronie, conceitos em uropediatria, 
tuberculose urinária. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
SABISTON JUNIOR, D. C. Tratado de cirurgia: as bases biológicas da prática cirúrgica 
moderna. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
WEIN, A. J. (Ed.). Campbell-Walsh urology. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007. 
RODRIGUES NETTO JÚNIOR, Nelson. Urologia prática. 5. ed. São Paulo: Roca, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
CRUZ, Jenner. Atualidades em nefrologia. São Paulo: Sarvier, 2004. 11 v. 
MACEDO JÚNIOR, Antonio. Urologia pediátrica. São Paulo: Roca, 2004. 
PALMA, Paulo Cesar Rodrigues. Uroginecologia ilustrada. São Paulo: Roca, 2005. 
TANAGHO, Emil A. Urologia Geral de Smith. 16 ed. Barueri: Manole, 2007. 
PETROIANU, Andy. Anatomia Cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1999. 
 

NOME DA DISCIPLINA: ORTOPEDIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: A disciplina tem como objetivo proporcionar aos alunos do Curso de Medicina a 
obtenção de conhecimentos teóricos em Ortopedia e Traumatologia. Ao mesmo tempo visa 
dar ao estudante o treinamento prático básico para que, quando no exercício de suas 
atividades profissionais, este saiba por em prática, de forma adequada e correta, o 
conhecimento adquirido na Disciplina de Ortopedia e Traumatologia.  
OBJETIVOS:  

- Adquirir os conhecimentos em ortopedia e traumatologia necessários para o exercício 
eficiente da prática médica; 
- Perceber que tais conhecimentos abrangem a maneira de se relacionar com o paciente, a 
anamnese, o exame clínico, a estratégia para o diagnóstico correto, a escolha das alternativas 
terapêuticas e a sua execução; 
- Adotar uma postura profissional responsável preservando a ética no exercício profissional. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Princípios básicos em anatomia ortopédica. 
2. Princípios básicos em consolidação de fraturas. 
3. Conceitos básicos em ortopedia. 
4. Imobilizações. 
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5. Fraturas expostas e síndrome compartimental. 
6. Patologias do quadril da infância: displasia do desenvolvimento do quadril, doença de 
legg calvé perthes, epifisiolise do fêmur proximal, sinovite transitória do quadril. 
7. Infecções osteoarticulares: osteomielite hematogênica, osteomielite pós traumática, artrite 
séptica, tuberculose osteoarticular, artrose do quadril, artrose do joelho e necrose avascular 
da cabeça femoral. 
8. Ortopedia pediátrica: desvios angulares dos membros inferiores, desvios rotacionais dos 
membros inferiores, deformidades congênitas, osteocondroses. 
9. Deformidades da coluna vertebral. 
10. Alterações degenerativas da coluna vertebral. 
11. Síndromes dolorosas da coluna vertebral. 
12. Trauma raqui-medular/fraturas de coluna. 
13. Paralisia cerebral / paralisia obstétrica.  
14. Tumores ósseos. 
15. Lesão de nervos periféricos lesões tendinosas/tendão de aquiles. 
16. Lesões traumáticas do membro superior em adulto. 
17. Lesões traumáticas do membro superior em criança. 
18. Lesões traumáticas do membro inferior em adulto. 
19. Lesões traumáticas do membro inferior em criança. 
20. Lesões ortopédicas no membro superior. 
21. Lesões ortopédicas no membro inferior. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BUCHOLZ, Robert W.; HECKMAN, James D. (Ed.).Rockwood e Green:fraturas em 
adultos. 5. ed. Barueri: Manole, 2006. 2 v. 
HEBERT, Sizínio; XAVIER, Renato. Ortopedia e traumatologia: princípios e práticas. 3. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
HOPPENFELD, Stanley. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades.  2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BARROS FILHO, Tarcísio E. P. de. Exame físico em ortopedia. São Paulo: Sarvier, 2001. 
BEATY, James H.; KASSER, James R. (Ed.). Rockwood e Wilkins: fraturas em crianças. 
5. ed. Barueri: Manole, 2004. 
CANALE, S. Terry (Ed.). Cirurgia ortopédica de Campbell. 10. ed. Barueri: Manole, 
2007. 4 v. 
MORRISSY, Raymond T. Ortopedia pediátrica de Lovell e Winter. 5. ed. Barueri: 
Manole, 2005. 2 v. 
THOMPSON, Jon C. Atlas de anatomia ortopédica. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2012. 
NOME DA DISCIPLINA:GASTROENTEROLOGIA  CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Investigação clínica das enfermidades do sistema digestivo. Utilização dos 
recursos laboratoriais, anatomopatológicos e de imagem para diagnóstico. Conhecimento da 
terapêutica clínica e cirúrgica. 
OBJETIVOS: 

- Desenvolver habilidade no exercício da profissão médica com responsabilidade, 
humanização e conteúdo teórico prático nas doenças dos sistema digestório; 
- Estabelecer relação entre o embasamento teórico necessário e uma assistência de qualidade 
e humanizada. 
- Compreender os conteúdos discutidos, descritos no conteúdo programático, estabelecendo 
correlações teórico-práticas; 
- Reconhecer, tratar e diagnosticar clinicamente às doenças do sistema digestório. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução a gastroenterologia. 
2. Exames radiologia / ecografia.    
3. Doença do refluxo gástro-esofágico: acalasia idiopática – mega 
esôfago/anéis/membranas/divertículos/transtornos -barrett , câncer do esôfago.  
4. Phmetria e manometria esofágica. 
5. Gastrites: h. Pylori - aines e aparelho digestivo.    
6. Úlcera péptica: dispepsia funcional. 
7. Doenças de má absorção: doença celíaca / intolerância a lactose. 
8. Gist: câncer gástrico.   
9. Esofagite eosinofílica. 
10. Colecistite calculosa: coledocolitíase / pancreatite biliar. 
11. Pancreatite aguda e crônica: cistos tumores pancreáticos. 
12. Hepatites (a-b -c): álcool/ autoimune.  
13. Esquistossomose / cirrose hepática. 
14. Ascite/complicações (síndrome hepatorrenal / peritonite exp. / encefalopatia hep). 
15. Colestase – alt. Hemostasia / transplantes carcinoma hepático. 
16. Abdômen agudo: inflamatório, obstrutivo, perfurativo e isquêmico.    
17. Diarreia aguda/parasitoses intestinais.  
18. SII: síndrome do intestino irritável. 
19. Doenças inflamatórias: RCUI x doença crohn.    
20. Screening do colorretal.   
21. Câncer colorretal.   
22. Doenças orificiais: hemorroidas / fissuras / fístulas. 
23. Obstipação / doença diverticular. 
24. Hemorragia digestiva alta e baixa.            
25. Hérnias da parede abdominal (inguinais, epigástrica, incisional). 
26. Doenças de chagas e aparelho digestivo / colite isquêmica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2 
v.  
DANI, Renato. Gastroenterologia essencial. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
2011. 
MINCIS, Moysés. Gastroenterologia e hepatologia: diagnóstico e tratamento. 4. ed. São 
Paulo: Casa Leitura Médica. 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COELHO, Júlio Cezar Uili. Aparelho digestivo: clínica e cirúrgica. São Paulo: Atheneu, 
2006. 2 v. 
FELDMAN, Mark et al. Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease: 
pathophysiology, diagnosis, management. 9. ed. Canada: Saunders Elsevier, 2010. 2 v. 
MATTOS, Angelo Alves (Ed.). Tratado de hepatologia. Rio de Janeiro: Rubio. 2010. 
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia: orientada para a clínica. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
PORTA, Gilda. Gastroenterologia e hepatologia. São Paulo: Manole, 2011. 
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6º PERÍODO 

NOME DA DISCIPLINA: REUMATOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Sinais e sintomas em reumatologia. Diagnóstico diferencial das poliartrites 
agudas e crônicas. Laboratório nas doenças reumáticas. Artrite reumatóide. Colagenoses. 
Doenças metabólicas e degenerativas. Doenças da coluna vertebral. Doenças por 
microcristais. Reumatismo de partes moles. Drogas em reumatologia. Espondiloartropatias. 
Fibromialgia. Vasculites. Miopatias Inflamatórias. 
OBJETIVOS: 
- Diagnosticar, prevenir e doenças reumatológicas mais comuns; 
- Tratar, doenças reumatológicas mais comuns. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Exame físico do sistema músculo esquelético. 
2. Abordagem do paciente com artrite. 
3. Reumatismo de partes moles - MMII. 
4. Reumatismo de partes moles - MMSS. 
5. Lombalgia e cervicalgia. 
6. Laboratório em reumatologia. 
7. Drogas em reumatologia.  
8. Fibromialgia. 
9. Osteoartrite.  
10. Artrite reumatóide. 
11. Espondiloartropatia soronegativa. 
12. Les – parte I. 
13. Les – parte II.  
14. Saaf. 
15. Doença por microcristal. 
16. Artrite na infância.  
17. Febre reumática. 
18. Artrites infecciosas. 
19. Osteoporose. 
20. Vasculites. 
21. Miopatia inflamatória. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
HOCBERG, M. C. et al.  Rheumatology. 5. ed. Philadelphia: Mosby Elsevier, 2011. 2 v. 
KLIPPEL, J. H. Primer on the rheumatic diseases. 3. ed. New York: Springer, 2008.  
SKARE, T. L. Reumatologia: princípios e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BARROS FILHO, T. E. P.; LECH, O. Exame físico em ortopedia. São Paulo: Sarvier, 
2001. 
FIRESTEIN, G. S. et al. Kelley's textbook of rheumatology. 8. ed. Philadelphia: Elsevier, 
2009. 3 v. 
IMBODEN, J.; HELLMANN, D.; STONE, J. Current reumatologia: diagnóstico e 
tratamento. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
MOREIRA, Caio. Reumatologia: diagnóstico e tratamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 
2001.   
MOREIRA, Caio; PINHEIRO, Geraldo da Rocha Castelar; MARQUES NETO, João 
Francisco.  Reumatologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
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NOME DA DISCIPLINA: NEUROLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Esta disciplina visa acrescentar conhecimento nas áreas de Neurologia e inter-
relacionar com outras áreas da medicina. Na disciplina o discente devera ter uma revisão de 
embriologia, anatomia, semiologia neurológicas, conhecimento das patologias neurológicas e 
neurocirúrgicas mais frequentes. Indicar métodos de investigação e instituir tratamentos. 
Visa integrar o discente com a sociedade de forma ética, humana e responsável. 
OBJETIVOS: 
Estimular, potencializar e treinar capacidades e habilidades do discente, buscando uma 
postura de iniciativa, curiosa e reflexiva nos pacientes neurológicos. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Revisão de neuroanatomia (motricidade, sensibilidade e pares cranianos);  
2. Semiologia neurológica;  
3. Hipertensão intracraniana;  
4. Hidrocefalia;  
5. Acidente vascular cerebral;  
6. Infecções do sistema nervoso central;  
7. Doenças degenerativas; tumores cerebrais;  
8. Tumores medulares;  
9. Afecções medulares;  
10. Afecções da placa motora;  
11. Cefaleias/enxaqueca;  
12. Epilepsia;  
13. Doenças desmielinizantes;  
14. Distúrbio da motilidade. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 
ROWLAND, L. P. et al. Merrit tratado de neurologia. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 
SANVITO, W. L. Propedêutica neurológica básica. 5. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CECIL, Russel L.; GOLDMAN, Lee. Cecil textbook of medicine. 22. ed. Philadelphia: 
Saunders Elsevier, 2004. 
DIAMENT, Aron. Neurologia infantil. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 1996. 
KASPER, D. et al. Harrison's principles of internal medicine. 18. ed. New York: McGraw 
Hill, 2012. 2 v. 
NITRINI, R.; BACHESCHI, L. A. A neurologia que todo médico deve saber. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2005. 
PATTEN, John. Diagnóstico diferencial em neurologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 
2000. 
 

NOME DA DISCIPLINA: CARDIOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Execução e interpretação dos métodos semiológicos especiais em cardiologia: 
Anamnese, Exame Físico e Exames Complementares. Estudo clínico e terapêutico das 
doenças do Aparelho Cardiovascular: Insuficiência Coronariana Crônica; Síndromes 
Coronarianas Agudas; Hipertensão Arterial Sistêmica; Insuficiência Cardíaca; Miocardites e 
Miocardiopatias; Arritmias Cardíacas; Lesões Orovalvares Mitrais, Tricuspídeas e Aórticas; 
Febre Reumática; Endocardite Infecciosa; Doenças da Aorta; Doenças do Pericárdio; 
Cardiopatias Congênitas Acianogênicas e Cianogênicas. 
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OBJETIVOS: 
- Entender a Semiologia e os Métodos de Diagnóstico do Sistema Cardiovascular; 
- Conhecer a Fisiopatologia das Doenças Cardiovasculares; 
- Reconhecer os aspectos gerais e especiais da Terapêutica das Doenças Cardiovasculares. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Semiologia Cardiovascular I: Anamnese orientada para doenças cardiovasculares: Dor 
Torácica, Dispnéia, Cianose , Palpitações, Lipotímia e Síncope, Edema, Tosse e Hemoptise. 
2. Semiologia Cardiovascular II: Exame Físico: Inspeção, Palpação, Percussão e Ausculta. 
3. Semiologia Cardiovascular III: Exames Complementares I: Exame Radiológico do Tórax, 
Ecocardiografia, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. Exames 
Complementares II: Eletrocardiografia, Holter, Mapa, Teste de Esforço, Cintilografia 
Miocárdica, Cateterismo Cardíaco, Tilt-Test, Biópsia Endomiocárdica e Estudo 
Eletrofisiológico. 
4. Insuficiência Coronariana Crônica I: Definição, Endotélio (Funções Normais e 
Aterosclerose), Fisiopatologia (Fluxo coronário), Etiopatogenia e Fatores de Risco. 
5. Insuficiência Coronariana Crônica II: Manifestações Clínicas, Diagnóstico e Tratamento. 
6. Síndromes Coronarianas Agudas: Definição, Classificação, Etiologia, Fisiopatologia, 
Manifestações Clínicas e Diagnóstico. 
7. Hipertensão Arterial Sistêmica: Definição, Classificação, Etiologia, Fisiopatologia, 
Manifestações Clínicas, Diagnóstico e Tratamento. 
8. Insuficiência Cardíaca: Definição, Fisiopatologia, Manifestações Clínicas, Diagnóstico e 
Tratamento Clínico. 
9. Miocardites e Miocardiopatias: Definição, Manifestações Clínicas, Diagnóstico e 
Tratamento Clínico e Tratamento Cirúrgico. 
10. Arritmias Cardíacas: Definição, Anátomo-Fisiologia, Classificação, Manifestações 
Clínicas, Diagnóstico e Tratamento. 
11. Lesões Oro-Valvares Mitrais I: Estenose e Insuficiência Mitral: Definição, Etiologia, 
Fisiopatologia, Manifestações Clínicas, Diagnóstico e Tratamento. 
12. Lesões Oro-Valvares Mitrais II: Prolapso da valva mitral: Definição, Etiologia, 
Fisiopatologia, Manifestações Clínicas, Diagnóstico e Tratamento Atresia Mitral.  
13. Lesões Oro-Valvares Tricuspídeas: Estenose e Insuficiência Tricúspide: Definição, 
Etiologia, Fisiopatologia, Manifestações Clínicas, Diagnóstico e Tratamento. 
14. Lesões Oro-Valvares Aórticas I: Estenose e Insuficiência Aórtica: Definição, Etiologia, 
Fisiopatologia, Manifestações Clínicas, Diagnóstico, Tratamento. 
15. Febre Reumática: Definição, Etiologia, Classificação, Fisiopatologia, Manifestações 
Clínicas, Diagnóstico, Tratamento. 
16. Endocardite Infecciosa: Definição, Etiologia, Classificação, Fisiopatologia, 
Manifestações Clínicas, Diagnóstico, Tratamento. 
17. Doenças da Aorta: ANEURISMA E DISSECÇÃO DA AORTA: Definição, Anátomo-
Fisiologia, Classificação, Fisiopatologia, Manifestações Clínicas, Diagnóstico e Tratamento. 
18. Doenças do Pericárdio: Definição, Anátomo-Fisiologia, Etiologia, Classificação, 
Manifestações Clínicas, Diagnóstico e Tratamento. 
19. Cardiopatias congênitas acianóticas: Definição, Embriologia e Classificação, Etiologia, 
Manifestações Clínicas, Diagnóstico e Tratamento. 
20. Cardiopatias congênitas cianóticas: Definição, Embriologia e Classificação, Etiologia, 
Manifestações Clínicas, Diagnóstico e Tratamento. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BRAUNWALD, W. Tratado de medicina cardiovascular. 6. ed. São Paulo: Roca, 2003. 2 
v. 
CASTRO, Iran. Cardiologia: princípios e prática. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
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SERRANO JR, Carlos V. Tratado de cardiologia SOCESP. 2. ed. Barueri: Manole, 2009. 2 v. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GRAY, Donald J. et al. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 29. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1988. 
MORAES, Carlos Roberto Ribeiro de. Manual de cirurgia cardiovascular. Recife: IMIP, 
2010. 
SBC. Diretrizes da sociedade brasileira de cardiologia. Rio de Janeiro: SBC, 2016. 
Disponível em: 
http://publicacoes.cardiol.br/2014/img/pockets/POCKETBOOK_2016_interativa.pdf.  
TRANCHESI, João. Eletrocardiograma: normal e patológico 7. ed. São Paulo: Roca, 2001. 
WAJNGARTEN, Maurício. Cardiogeriatria. São Paulo: Roca, 2004. 
 

NOME DA DISCIPLINA: ENDOCRINOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54 h 

EMENTA: Entender aspectos fisiológicos e fisiopatológicos de alterações endócrinas. 
Fisiologia hormonal, semiologia endócrina, avaliação clinica e laboratorial relacionada as 
condições endócrinas e metabólicas. 
OBJETIVOS: 
- Entender os mecanismos hormonais; 
- Reconhecer os principais condições patológicas e formas terapêuticas relacionadas a 
endocrinologia. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Hormônios e ações hormonais: Mecanismos de ação hormonal. 
2. Hipotálamo e hipófise: Neuroendocrinologia, Hipófise anterior, Hipófise posterior. 
3. Tireóide: Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, Bócio. 
4. Adrenal: Córtex adrenal, Hipertensão endócrina. 
5. Reprodução: Alteração testicular, Alterações ovarianas. 
6. Endocrinologia de fases da vida:  Alterações gestacionais, Desenvolvimento fetal, 
Desenvolvimento sexual, Alterações de crescimento, Alterações puberais, Endocrinologia no 
idoso, Hormônios e performance atlética. 
7. Metabolismo mineral:  Osteoporose, Doenças do metabolismo ósseo. 
8. Desordem de carboidratos: Diabetes melito tipo 1, Diabetes melito tipo 2, Hipoglicemias. 
9. Metabolismos dos lipídeos: Obesidade, Dislipidemias, Hormônios gastrointestinais. 
10. Doença poliglandular 
11. Síndromes paraneoplásicas 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
SAAD, Mário J. A. Endocrinologia. São Paulo: Atheneu, 2007. 
VILAR, Lucio. Endocrinologia clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
WILLIAMS, Robert Hardin; KRONENBERG, Henry et al. Williams textbook of 
endocrinology. 12. ed. Philadelphia: Elsevier, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FRITZ, Marc A. Clinical gynecologic endocrinology and infertiliy. 8. ed. Philadelphia: 
Lippincott, 2011. 
GREENSPAN, Francis S. Greenspan's basic e clinical endocrinology. 9. ed. New York: 
McGraw-Hill, 2011. 
JUNIOR LANCHA, Antônio Herbert. Nutrição e metabolismo aplicados à atividade 
motora. São Paulo: Atheneu, 2002. 
REIS, Nelzir Trindade. Nutrição clínica: interações. Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 
REIS, Nelzir Trindade; CALIXTO-LIMA, Larissa. Nutrição clínica: bases para prescrição. 
Rio de Janeiro: Rubio, 2015. 
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NOME DA DISCIPLINA: HEMATOLOGIA CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Adquirir e consolidar conhecimentos e competências clínicas ao compreender a 
hematopoese normal e as patologias envolvidas nas anemias, leucopenias/leucocitoses, 
plaquetopenias, coagulopatias e neoplasia hematológicas. 
OBJETIVOS: 

- Compreender a iniciação à semiologia hematológica – técnicas de anamnese e exame 
físico; 
- Demonstrar à atenção básica em hematologia, incluindo rastreamento de doenças, 
identificação de fatores de risco e orientações para promoção da saúde. Conhecimentos: 
Exame físico geral, com ênfase em palpação de linfonodos, fígado e baço; 
- Identificar afecções hematológicas básicas, principalmente as anemias. Métodos 
complementares de diagnóstico, de rastreamento e preventivos em hematologia; 
- Identificação de fatores de risco e indicadores de qualidade da assistência à saúde; 
- Desenvolver habilidades: relação médico-paciente, obtenção de história clínica, realização 
de exame físico, elaboração de prontuário médico, comunicação de diagnóstico, explicação 
de prescrição, orientações profiláticas e terapêuticas; 
- Apresentar atitudes: relação ética e respeitosa com pacientes, colegas, professores e 
funcionários; responsabilidade; pontualidade; respeito às normas de biossegurança; 
colaboração no trabalho em equipe. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Hematopoiese.  
2.  Eritrograma: aprendendo a avaliar um hemograma normal. 
3.  Anemia microcítica: ferropriva. 
4.  Anemia microcítica: talassemias. 
5. Anemia macrocítica: desordens enzimáticas e anemias hemolíticas. 
6.  Anemia macrocítica: anemia megaloblástica. 
7.  Anemia normocítica: anemias de doenças crônicas. 
8.  Leucograma: aprendendo a avaliar um hemograma normal. 
9.  Leucopenias e leucocitoses. 
10. Leucemias, linfomas e mieloma múltiplo. 
11. Plaquetograma: apendendo a avaliar um hemograma normal. 
12. Trombocitopenias e trombocitoses. 
13. Púrpura trobocitopênica idiopática e púrpura trombocitopênica trombótica. 
14. Coagulopatias hereditárias. 
15. Coagulopatias adquiridas. 
16. Trombose e anticoagulação. 
17. Grupos sanguíneos e transfusão. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
HOFFBRAND, A. V. Fundamentos em hematologia. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
LORENZI, Therezinha Ferreira. Manual de Hematologia: propedêutica e clínica. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
VERRASTRO, Therezinha. Hematologia e hemoterapia: fundamentos de morfologia, 
fisiologia, patologia e clínica. São Paulo: Atheneu, 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FAUCI, Anthony Stephen et al. Harrison medicina interna. 17. ed. São Paulo: McGraw-
Hill, 2008. 2 v. 
FIGUEIREDO, Maria Stella (Coord.). Guia de hematologia. Barueri: Manole, 2011. 
HAMERSCHLAK, Nelson. Manual de Hematologia: Programa Integrado de 
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Hematologia e Transplante de Medula Óssea. São Paulo: Manole, 2010. 
LEWIS, S. Mitchell. Hematologia prática de Dacie e Lewis. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2006. 
SILVA, Paulo Henrique da. Hematologia laboratorial. Rio de Janeiro: Revinter, 2009. 
 

NOME DA DISCIPLINA: IMAGEOLOGIA MÉDICA CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: Diretrizes para prescrição de exames imagiológicos (tomografia computorizada - 
TAC e ressonância magnética), indicações e contraindicações, dúvidas sobre meios de 
contraste iodado e gadolínio, artigos de atualização para médicos e orientações básicas para 
utentes, Aborda aspectos da Anatomia Humana mais diretamente aplicados à atividade 
profissional da Radiologia dentro das diversas especialidades (Radiologia geral e exames 
contratados, ultrassonografia, tomografia computadorizada, angiografia e ressonância 
magnética). 
OBJETIVOS: 
Habilitar os clínicos e cirurgiões a melhor integrar o conhecimento radiológico e responder 
às solicitações quotidianas da sua prática clínica. Consulte as linhas de orientação para a boa 
prescrição clínica, quais podem ser facilmente consultadas através da sua divisão por área 
anatómica. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Radiologia 
2. Exames complementares – RX. 
3. Conceitos da radiologia. 
4. Conceitos da RPG aplicados à radiologia. 
5. Coluna vertebral segmentar de perfil. 
6. Coluna vertebral segmentar. 
7. Antero-posterior. 
8. Coluna vertebral panorâmica de perfil. 
9. Introdução às escolioses. 
10. Escolioses. 
11. Introdução às articulações periféricas. 
12. Tronco e ombro. 
13. Articulações periféricas. 
14. Membros superiores e membros inferiores. 
15. Radiografia de contraste/tomografia linear. 
16. Tomografia computadorizada. 
17. Ressonância magnética nuclear. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BRANT, William E. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 4. ed. Rio de 
janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
GOODMAN, L. R. Felson: princípios de radiologia do tórax: estudo dirigido. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2001. 
GREENSPAN, Adam. Radiologia ortopédica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2001. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUTLER, Paul et al. Anatomia radiológica aplicada. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2014. 
FREITAS, Léo de Oliveira. Radiologia prática: para estudantes de medicina. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2003. 2 v. 
JUHL, John H.; CRUMMY, Andrew B.; KUHLMAN, Janet E. (Ed.). Paul e 
Juhl: interpretação radiológica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
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NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. 5 ed. Porto Alegre: 
Artemed, 1999. 
TALANOW, Roland. Radiologia de emergência: manual baseado em casos clínicos. Porto 
Alegre: AMGH, 2012. 	
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM SAÚDE E SOCIEDADE VI 

CARGA HORÁRIA: 
54h 

EMENTA: Introdução de conceitos e estratégias de Epidemiologia descritiva e 
analítica e sua aplicação no estudo da saúde das populações humanas. Compreensão das 
relações entre saúde, meio ambiente e sociedade quanto às ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas à Medicina do Trabalho. 
OBJETIVOS: 
- Entender as estratégias de Epidemiologia descritiva e analítica; 
- Equalizar o estudo da saúde das populações humanas; 
- Compreender o estudo das relações entre saúde, meio ambiente e sociedade quanto às 
ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas à Medicina do 
Trabalho. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Processo saúde doença; 
2. Indicadores de saúde;  
3. Indicadores de saúde – PARTE II;  
4. Transição demográfica e epidemiológica;  
5. Epidemiologia descritiva: Pessoa, Tempo, Lugar;  
6. Vigilância epidemiológica: Conceito, Investigação Epidemiológica Em Caso De 
Epidemias. Notificação De Doenças; Epidemiologia E Serviços De Saúde; 
7. Epidemiologia das doenças transmissíveis;  
8. Epidemiologia de doenças e agravos não transmissíveis;  
9. Sistemas de informação em saúde;  
10. Métodos empregados em epidemiologia - PARTE I: Vantagens, Limitações Dos 
Principais Métodos;  
11. Métodos empregados em epidemiologia – PARTE II: Ensaio Clínico, Coorte;  
12. Métodos empregados em epidemiologia – PARTE III: Estudos Caso-Controle E 
Transversais; Propriedades Diagnósticas: Probabilidades Pós-Teste; Validade Em 
Estudos Epidemiológicos. Inferência Causal. 
13. Histórico da medicina do trabalho: Origem, Revolução Industrial; Conceitos Em 
Medicina Do Trabalho; Legislação, Consolidação Das Leis Do Trabalho-C.L.T.; 
Normas Regulamentadoras - Nr's; Serviços Especializados Em Engenharia De 
Segurança E Medicina Do Trabalho: Código De Atividades, Grau De Risco; Comissão 
Interna De Prevenção De Acidentes (Cipa); Mapa De Riscos: Classificação Dos 
Principais Riscos; Nr 7- Programa De Controle Medico De Saúde Ocupacional 
(Pcmso); Nr 9 - Programa De Prevenção De Riscos Ambientais - P.P.R.A; Perda 
Auditiva Induzida Pelo Ruído - (P.A.I.R.); Revisão Do Aparelho Auditivo: Anatomia, 
Fisiologia, Lesão Órgão Corti, Audiometria; Equipamentos De Proteção Individual - 
Epi's; Técnico De Segurança; Pneumoconioses; Ergonomia; Acidentes Do Trabalho; 
Previdência Social (I.N.S.S.): Histórico, Evolução, Atividades. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FLETCHER, Roberto H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio De Janeiro: 
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Guanabara, 1995. 
ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 
2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. Guia de vigilância 
epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf.  
FORATTINI, Oswaldo Paulo. Epidemiologia geral. 2. ed. São Paulo: Artes Medicas, 
1996. 
GEOFFREY, Rose. Estratégias da medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
JEKEL, James F. et al. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 
MEDRONHO, Roberto A. et al. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2002. 
ROTHMAN, Kenneth J. Epidemiologia moderna. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
PROFISSIONAL VI - DIREITO NA ÁREA 
MÉDICA 

CARGA HORÁRIA: 36h 

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. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Normas civis que regulam os contratos de prestação de serviço. 
2. Responsabilidade civil do médico. 
3. Principais normas penais relacionadas às atividades do médico. 
4. Legislação recente relacionada às novas tecnologias da área médica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BRASIL. Ministério da Saúde. A implementação do direito à saúde no Brasil. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2010.  
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 18. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
NUNES, Rizzato. Manual de introdução ao estudo do direito: com exercícios para 
sala de aula e lições de casa. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.   
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade civil: teoria e prática. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
GAGLIANO, Pablo Stolze et al. Novo curso de direito civil. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 4. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001. 
PRUX, Oscar Ivan. Responsabilidade civil do profissional liberal no código de 
defesa do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 13. ed. São Paulo: Altas, 2013. 
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NOME DA DISCIPLINA: SEMINÁRIO 
INTEGRADOR VI 

CARGA HORÁRIA: 
72h 

EMENTA: O seminário é um procedimento metodológico, que supõe o uso de técnicas 
(dinâmica de grupo) para o estudo e pesquisa em grupo sobre um assunto 
predeterminado, designado anteriormente pelo Coordenador de Módulo, auxiliado pelos 
docentes, e que na maioria das vezes terá como tema o conteúdo administrado na 
semana anterior. 
OBJETIVOS: 
O objetivo principal do seminário é a avaliação do conteúdo administrado anteriormente 
em aula teórica das especialidades. Os objetivos secundários são o desenvolvimento 
pelos alunos de modos e maneiras de aplicar seus conhecimentos na prática, a 
capacidade de expressão síntese e elaboração de trabalhos dos alunos, a capacidade de 
se auto avaliar e de avaliar seus pares, a discussão de problemas que aparecem somente 
em contextos globais e a integração de corpo docente e discente. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Iam e dispepsias (cardio e gastro). 
2. Neoplasia do tgi e anemia hipocrömica (gastro e hemato). 
3. Fraturas e sindrome consumptiva (ortopedia e hemato). 
4. Icc e hipotiroidismo (cardio e endocrino). 
5. Conjuntivite e dor lombar (oftalmo e reumato). 
6. Has e causas endócrinas de has (cardio e endocrino)  . 
7. Hepatites e diabetes (gastro e endocrino).  
8. Prevenção cardio-vascular e dm macro-vascular (cardio e endocrino). 
9. Diarréias e anemia macrocítica (gastro e hemato).  
10. Ainh e glaucoma (ortopedia e oftalmo). 
11. Arritmias e radiologia do tórax (cardio e imagem).  
12. Dm microvascular e catarata (endocrino e oftalmo). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. 2 v.  
FAUCI, Anthony Stephen et al. Harrison medicina interna. 17. ed. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2008. 2 v. 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico: sinais e sintomas em clínica médica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 2 v. 
RIELLA, M. C. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
ROCCO, José Rodolfo. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
TIERNEY, Jr.; LAWRENCE, M. Current medicina diagnóstico e tratamento. 45. ed. 
Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 
 

7º Período 

NOME DA DISCIPLINA: GINECOLOGIA CARGA HORÁRIA: 108h 

EMENTA: A disciplina ginecologia fornece oportunidade ao estudante em adquirir e 
consolidar conhecimentos e competências clínicas na assistência da saúde da mulher na 
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fase da adolescência, do menacme e da pós-menopausa. 
OBJETIVOS: 
- Aprofundar a iniciação à semiologia ginecológica – técnicas de anamnese e exame 
físico; 
- Introdução à atenção básica em ginecologia, incluindo rastreamento de doenças, 
identificação de fatores de risco e orientações para promoção da saúde. 
- Adquirir conhecimentos: Exame ginecológico: anamnese e exame físico (mamas, 
genitais externos e internos); 
- Compreender sobre afecções ginecológicas básicas. Contracepção. Métodos 
complementares de diagnóstico, de rastreamento e preventivos em ginecologia; 
- Identificar fatores de risco e indicadores de qualidade da assistência à saúde da 
mulher; 
- Desenvolver habilidades: relação médico-paciente, obtenção de história clínica, 
realização de exame físico, elaboração de prontuário médico, comunicação de 
diagnóstico, explicação de prescrição, orientações profiláticas e terapêuticas; 
- Demonstrar atitudes na relação ética e respeitosa com pacientes, colegas, professores e 
funcionários; responsabilidade; respeito às normas de biossegurança; colaboração no 
trabalho em equipe. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Ginecologia geral: Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Anamnese 
e exame físico em ginecologia. Síndrome pré-menstrual. Planejamento Familiar I. 
Planejamento Familiar II. Vulvovaginites. Doenças sexualmente transmissíveis I. 
Doenças sexualmente transmissíveis II. Doença inflamatória pélvica. Sangramento 
uterino anormal. Miomatose uterina. Dor pélvica crônica. Endometriose. Incontinência 
urinária e anormalidades da estática pélvica. Violência sexual contra a mulher. 
Urgências em Ginecologia. 
2. Endocrinologia ginecológica: Puberdade. Diferenciação sexual. Amenorreias. 
Anovulação crônica e Hiperandrogenismo. Infertilidade. Climatério. 
3. Neoplasias ginecológicas: Alterações benignas e malignas da vulva e vagina. 
Alterações benignas e pré-malignas do colo uterino. Câncer do colo uterino. Alterações 
benignas e malignas do corpo uterino trompas.  Alterações benignas e malignas dos 
ovários. Alterações benignas e pré-malignas da mama. Câncer de mama. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FREITAS, Fernando. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
GIRÃO, Manoel João Batista Castelo. Ginecologia. Barueri: Manole, 2009. 
SILVEIRA, Gustavo Py Gomes de. Ginecologia baseada em evidências. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2008.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CALLEN, Peter W. Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009. 
CHAGAS, Carlos Ricardo. Tratado de mastologia da SBM. Rio de Janeiro: Revinter, 
2011. 2 v. 
FRITZ, Marc A. Clinical gynecologic endocrinology and infertiliy. 8. ed. 
Philadelphia: Lippincott, 2011. 
NOVAK, Edmund F. Novak. Tratado de ginecologia. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 
SANTOS, Luiz Carlos. Ginecologia ambulatorial baseada em evidências. Rio de 
Janeiro: Medbook, 2011. 
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NOME DA DISCIPLINA:OBSTETRÍCIA CARGA HORÁRIA: 108h 

EMENTA: Abordagem dos temas básicos em obstetrícia com ênfase nos seguintes 
tópicos: Assistência ao pré-natal de baixo-risco; Classificação do risco obstétrico; 
Diagnósticos em obstetrícia; Doenças específicas da gestação; Intercorrências clínicas 
no ciclo gravídico-puerperal; Assistência ao parto e ao puerpério. 
OBJETIVOS: 

- Obter conhecimentos básicos sobre a evolução fisiológica da gestação, com ênfase no 
reconhecimento do risco obstétrico; 
- Reconhecer as doenças obstétricas e das intercorrência clínicas no ciclo grávido-
puerperal, abordando os aspectos etiológicos, fisiopatológicos, diagnósticos e 
tratamento. Serão estabelecidos para cada tema abordado, respeitando suas 
particularidades, e discriminados junto com o conteúdo programático. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Pré-natal: Assistência Pré-Natal. Apresentação da Ficha de Acompanhamento Pré-
Natal. 
2. Parto 1: O Trajeto do Parto. Contratilidade Uterina. Fases Clínicas do Parto. 
3. Parto 2: Mecanismo do Parto. Assistência ao Trabalho de Parto. Partograma. 
4. Parto 3: Distócias do Trabalho de Parto. Analgesia e Anestesia em Obstetrícia. 
Obstetrícia Operatória (Fórceps, Cesárea). 
5. Puerpério: Puerpério Normal. Puerpério Patológico. 
6. Intercorrências obstétricas 1: Hemorragias da Primeira Metade da Gravidez. 
Hemorragias da Segunda Metade da Gravidez. 
7. Intercorrências obstétricas 2: Estados Hipertensivos na Gravidez (Hipertensão 
Arterial Sistêmica, Doença Hipertensiva Específica da Gestação). 
8. Intercorrências obstétricas 3: Prematuridade. Rotura Prematura de Membranas. Pós-
datismo e Gestação Prolongada. 
9. Intercorrências obstétricas 4: Doença Hemolítica Perinatal. Gestação Múltipla. 
Hiperêmese Gravídica. 
10. Intercorrências clínico-cirúrgicas 1: Doenças Tromboembólicas. Doenças do Tecido 
Conjuntivo. Infecção urinária na Gestação. 
11. Intercorrências clínico-cirúrgicas 2: Doenças Cardiovasculares. Diabetes Mellitus. 
12. Intercorrências clínico-cirúrgicas 3: Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e 
HPV. Infecções Perinatais. 
13. Alterações do bem-estar fetal: Restrição do Crescimento Fetal. Métodos para 
Avaliação da Vitalidade Fetal. 
14. Aspectos éticos e de saúde pública em obstetrícia: Morbimortalidade Materna. 
Morbimortalidade Perinatal. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FREITAS, Fernando. Rotinas em obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
NEME, Bussâmara. Obstetrícia básica. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 2005. 
REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa. Obstetrícia 
fundamental. 12.  ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BANKOWSKI, Brandon J. Manual de ginecologia e obstetrícia do Johns Hopkins. 
Porto Alegre: Artmed, 2006. 
CUNNINGHAM, F. Gary. Obstetrícia de Williams. 24. Porto Alegre: AMGH, 2016. 
LEVENO, Kenneth J. Manual de obstetrícia de Williams: complicações na gestação. 
22. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
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QUEENAN, John T. Gestação de alto risco: diagnóstico e tratamento baseado em 
evidências. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
ZUGAIB, Marcelo. Zugaib obstetrícia. Barueri: Manole, 2012. 
 

NOME DA DISCIPLINA: OTORRINOLARINGOLOGIA CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: A disciplina de otorrinolaringologia abordará, através de aulas teóricas e 
práticas, o estudo das doenças mais prevalentes do nariz, cavidades paranasais, aparelho 
estomatognático, faringe, laringe, ouvidos. Será enfatizado a anamnese, o exame físico, 
os exames complementares, o diagnóstico e o tratamento das principais afecções da 
especialidade. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer as doenças otorrinolaringológicas e suas particularidades, estimulando o 
raciocínio clínico e o conhecimento das relações individuais e o meio ambiente com as 
afecções abordadas; 
- Estudar a epidemiologia das doenças otorrinolaringológicas; 
- Conhecer os fatores predisponentes das diversas doenças otorrinolaringológicas, bem 
como as suas repercussões na sociedade e na qualidade de vida do indivíduo. 
- Desenvolver o manejo adequado e otimizado dos exames subsidiários, evitando 
excessos e usos inadequados; 
- Relacionar medidas de prevenção das doenças otorrinolaringológicas através de 
medidas individuais e coletivas de profilaxia; 
- Avaliar os tratamentos clínicos e cirúrgicos vigentes para as diversas doenças 
estudadas, bem como estimular a pesquisa nas principais referências científicas da 
especialidade. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução à otorrinolaringologia como especialidade. 
2. Semiologia específica do aparelho estomatognático. 
3. Semiologia específica do aparelho respiratório. 
4. Semiologia específica do sistema auditivo. 
5. Semiologia específica do sistema vestibular. 
6. Semiologia específica da laringe e do aparelho fonador. 
7. Urgências em otorrinolaringologia. 
8. Faringoestomatites. 
9. Rinites. 
10. Rinossinusites. 
11. Obstruções respiratórias. 
12. Síndrome da apneia obstrutiva do sono (saos). 
13. Otites. 
14. Vestibulopatias. 
15. Deficiências auditivas. 
16. Radiologia em otorrinolaringologia. 
17. Indicações cirúrgicas. 
16. Atendimento ambulatorial. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COSTA, Sady Selaimen da. Otorrinolaringologia: princípios e práticas. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
ITAMOTO, Caroline Harumi. Manual de otorrinolaringologia. São Paulo: Roca, 
2009. 
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OLIVAL, Henrique Olavo. Tratado de otorrinolaringologia. São Paulo: Roca, 2002. 5 v. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COSTA, Sady Selaimen da. Otorrinolaringologia: princípios e práticas. 2. ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2006. 
DOLCI, José Eduardo Lutaif. Otorrinolaringologia: Guia Prático. São Paulo: 
Atheneu, 2012. 
GRAY, Donald J. Anatomia. 29. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 
GRAY, Donald J. et al. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1988. 
HUNGRIA, Helio. Otorrinolaringologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2000. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PEDIATRIA CARGA HORÁRIA: 126h 

EMENTA: Ética Médica e relação médico-paciente; a criança e o meio ambiente; 
importância da água e dos eletrólitos no equilíbrio hidroeletrolítico; crescimento e 
desenvolvimento; imunizações; atendimento na sala de parto e maturidade do recém-
nato; prevenção de acidentes; cólica do lactente; orientação nas consultas; aleitamento 
materno; nutrição da criança e do adolescente; adolescência; atenção primária de saúde. 
Na parte clínica, estágio de treinamento em serviço nas diferentes áreas da Clínica 
Pediátrica: ambulatório, enfermaria e pronto socorro. O aluno aprende participando, 
atendendo, fazendo sob supervisão direta do docente. O aprendizado se fará por meio do 
atendimento de crianças portadoras de condições comuns e de baixa complexidade, 
sempre sob supervisão docente. A parte teórica será dada em seminários, aulas e sessões 
de discussão de casos clínicos, com a participação ativa dos alunos. 
OBJETIVOS: 
- Avaliar a criança através de seu crescimento, desenvolvimento, higiene física, mental 
e imunitária; 
- Estudar o ambiente familiar da criança do ponto de vista de saúde de seus pais, irmãos 
e demais pessoas que convivem com ela, das condições socioeconômicas, sabendo 
sobre profissão e grau de instrução dos pais e condições de habitação; 
- Estudar e tratar a criança doente, com ênfase nos aspectos da doença, nos métodos de 
investigação diagnóstica e nas condutas terapêuticas mais específicas; 
- Desenvolver responsabilidade, segurança nas decisões, bom relacionamento com o 
pessoal não médico (nos planos humanos e profissionais), dedicação aos pacientes, 
função educativa do médico (com paciente, família, comunidade e equipe de trabalho). 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Crescimento.  
2. Desenvolvimento. 
3. Alojamento conjunto. 
4. Avaliação da vitalidade: exame físico e idade gestacional no RN. 
5. RN pequeno para idade gestacional. 
6. Prematuridade-RNPT. 
7. Tocotraumatismo. 
8. Distúrbio respiratório RN. 
9. Infecções congênitas. 
10. Aleitamento materno. 
11. Puericultura. 
12. Dificuldade de linguagem. 
13. Dificuldade de aprendizado. 
14. Anemias carenciais. 
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15. Anemias familiares. 
16. Diarreia aguda. 
17. Diarreia crônica. 
18. Asma e rinite alérgica. 
19. Infecções de vias aéreas inferiores. 
20. Doenças exantemáticas. 
21. Adolescência. 
22. Pré e pós operatório em cirurgia pediátrica e acessos vasculares. 
23. Doenças cirúrgicas face e pescoço: fendas/cistos/fístulas. 
24. RN doenças cirúrgicas tórax: atresia esôfago/ hérnia diafragmática/ MF pulmonares. 
25. RN doenças cirúrgicas abdômen: duodeno/ intestinal /má rotação. 
26. Defeitos parede abdominal: onfalocele/ gastrosquise/ HU. 
27. Doenças cirúrgicas abdômen II: megacolon congênito. 
28. Defeitos região inguinal: defeitos região inguinal e distopias testiculares. 
29. Abdome III: apendicite/ enterocolite necrotizante/ ehp e invaginação intestinal. 
30. Angiodisplasias. 
31. Anomalias anorretais. 
32. Tumores abdominais: tu wilms/ neuroblastoma. 
33. Doenças fígado: tx hepático - caroli/ atresia vb/ budd chiari. 
34. Urologia I: hidronefrose rn/ vup/ rvu. 
35. Urologia II: hipospádia/ extrofias. 
36. Trauma pediátrico.  
37. Crescimento normal em crianças e adolescentes. 
38. Distúrbios do crescimento na infância e adolescência. 
39. Desenvolvimento puberal. 
40. Variações no desenvolvimento puberal: atraso puberal e puberdade precoce. 
41. Avaliação nutricional e alimentação saudável na infância e adolescência. 
42. Obesidade infantil. 
43. Complicações da obesidade em crianças e adolescentes parte 1: síndrome 
metabólica e diabetes mellitus tipo 2. 
44. Complicações da obesidade em crianças e adolescentes parte 2: dislipidemias e 
hipertensão arterial sistêmica. 
45. Diferenciação sexual. 
46. Hiperplasia congênita de suprarrenal. 
47. Hipotireoidismo: congênito e adquirido. 
48. Hipertireoismo neonatal e hipertireoidismo adquirido: doença de graves. 
49. Diabetes mellitus tipo 1. 
50. Cetoacidose diabética. 
51. Raquitismo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BEHRMAN, Richard E. Nelson tratado de pediatria. 16 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2002. 
MARCONDES, Eduardo. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2003. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de Pediatria: Sociedade 
Brasileira de Pediatria. 3 ed. São Paulo: Manole, 2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALVES FILHO, Navantino. Neonatologia: fisiopatologia e tratamento de recém-
nascido 4. ed. São Paulo: Medsi, 1999. 
CARAKUSHANSKY, Gerson. Doenças genéticas em pediatria. Rio de Janeiro: 
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Guanabara Koogan, 2001. 
KLIEGMAN, Robert M. Nelson tratado de pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014. 2 v. 
LEÃO, Ennio. Pediatria ambulatorial. 4.  ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2005. 
OLIVEIRA, Reynaldo Gomes de. Blackbook: pediatria. Belo Horizonte: Blackbook, 
2011. 
MAKSOUD, João Gilberto. Cirurgia pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. 
2 v. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM SAÚDE E SOCIEDADE VII 

CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Visa propiciar a interação ativa do aluno com a população usuária do 
Sistema Único de Saúde (SUS) desde o início de sua formação, permitindo lidar com 
situações reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de 
cuidados e atenção, compatível com seu grau de autonomia, que se consolidará ao longo 
do curso médico, com os dois anos finais de internato. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer e acompanhar o trabalho em geral, com ênfase nas ações de promoção da 
saúde, realizadas pelas equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). 
- Conhecer o funcionamento e os objetivos das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
- Conhecer as estratégias utilizadas para que essa população possa manter a sua saúde, 
aí incluídas as ações de autocuidado e as concepções comunitárias sobre o processo 
saúde-doença, e a profilaxia dos problemas de saúde mais prevalentes na comunidade. 
- Realizar um levantamento demográfico da população de um bairro da cidade, 
caracterizando as formas de sua utilização, pelos diferentes grupos populacionais e das 
instituições existentes. 
- Investigar os mecanismos e estratégias que a comunidade usa para favorecê-la na 
manutenção de sua saúde física e mental. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Economia e políticas públicas de saúde. 
2. O sistema único de saúde: princípios e diretrizes, financiamento do sus, colegiados de 
gestão, controle social. 
3. Política nacional de promoção da saúde. 
4. Política nacional de atenção básica. 
5. Política nacional de atenção às urgências. 
6. Política nacional de saúde mental. 
7. Política nacional de saúde da criança. 
8. Política nacional de saúde do adolescente e do jovem. 
9. Política nacional de saúde da mulher. 
10. Política nacional de saúde do homem. 
11. Política nacional de saúde do idoso. 
12. Política nacional de assistência farmacêutica. 
13. Política nacional de alimentação e nutrição.  
14. Política nacional de saúde da pessoa com deficiência. 
15. Política nacional de saúde no sistema penitenciário. 
16. Política nacional de saúde dos povos indígenas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2012. 
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HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Saúde pública: autoavaliação e revisão. 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 1997. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANDRADE, Selma Maffei de. Bases da saúde coletiva. Londrina: UEL, 2001. 
BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. São Paulo: Ática, 
2002. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2012. 
NOGUEIRA, Francis Mary Guimarães. Políticas sociais e desenvolvimento: América 
Latina e Brasil. São Paulo: Xamã, 2007. 
SANTANA, José Paranaguá de. Desenvolvimento gerencial de unidades básicas do 
sistema único de saúde (SUS). Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 1997. 
 

NOME DA DISCIPLINA: TRABALHO CIENTIFICO NA 
ÁREA MÉDICA I 

CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: Iniciação à pesquisa e à produção do conhecimento científico. Métodos e 
técnicas de pesquisa necessários para a produção do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), com enfoque para elaboração do Projeto de Pesquisa, com temáticas que 
contemplem a integração dos conhecimentos proporcionados ao acadêmico durante o 
curso de graduação.       
OBJETIVOS: 
- Capacitar os alunos do Curso de Medicina a construir um projeto de pesquisa para o 
Trabalho de Conclusão de Curso; 
 - Acompanhar a construção desse projeto, bem como auxiliar no cadastro junto à 
Plataforma Brasil (quando necessário). 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. A pesquisa científica. 
2. Tipos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa experimental, 
estudos exploratórios, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa ação, 
pesquisa participante, pesquisa ex-pós-facto. 
3. Métodos e técnicas de pesquisa: normas FAG na elaboração de trabalhos de pesquisa. 
4. Projeto de pesquisa: desenvolvimento do projeto, identificação do tema, justificativa, 
problematização, objetivos, fundamentação, metodologia, orçamento, cronograma, 
referências. 
5. Normas para encaminhamento de projeto ao comitê de ética em pesquisa. 
6. Apresentação do projeto de pesquisa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 
10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, 
análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FACULDADE ASSIS GURGACZ. FACULDADE DOM BOSCO. Manual para 
elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. 4. ed. Cascavel: Fag /Dom 
Bosco, 2012.   
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GIL, Antônio Carlos. Estudo de caso: fundamentação científica – subsídios para coleta 
e análise de dados – como redigir o relatório. São Paulo: Atlas, 2009. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia de pesquisa: teoria da ciência e 
prática da pesquisa. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 
SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 
conhecimento. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.  
TOMASI, Carolina. Comunicação científica: normas e técnicas para redação científica. 
São Paulo: Atlas, 2008. 
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOA E PROFISSIONAL VII 
HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO III – LEITURAS 
MULTICULTURAIS E SOCIODIVERSIDADE 

CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: Estudos da linguagem, cultura e identidade. Conceitos de identidade e 
diversidade. O Multiculturalismo e suas articulações com os estudos de raça/etnia, 
relações de gênero, formações identitárias e relações étnico-raciais. A cultura e a 
sociedade local. A globalização e as controvérsias multiculturais. Políticas públicas e 
identidade cultural; etnografia como forma de compreender a cultura de grupos sociais. 
OBJETIVO: 
Proporcionar conhecimentos teórico-metodológicos para o desenvolvimento das etapas 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com enfoque para a elaboração do projeto 
de pesquisa. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Linguagem, cultura e identidade: Cultura e sociedade global, A formação das 
identidades, Conceitos de identidades e diversidade. 
2. O multiculturalismo e suas articulações: Estudos de raça/etnia, Estudos de gênero e 
formações identitárias.  
3. A cultura e a sociedade local: Compreensão do tempo e o espaço das identidades.  
4. A globalização e as controvérsias multiculturais: A dialética das identidades, O 
hibridismo cultural. 
5. Políticas públicas e identidade cultural: Etnografia e a compreensão dos diferentes 
grupos sociais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 8. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2003. 
ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 2000. 
TOURAINE, Alain. Igualdade e diversidade: o sujeito democrático. São Paulo: 
EDUSC, 1998. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação. 2. ed. São Paulo: 
UNESP, 2001. 
FERREIRA, Aparecida de Jesus. Identidades Sociais de Raça, Etnia, Gênero e 
Sexualidade. Campinas: Pontes Editores, 2012. 
KAPLAN, Ann. (Org.). O mal-estar no pós-modernismo: teorias e práticas. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 
LINS, Daniel. Cultura e subjetividade: saberes nômades. 3. ed. São Paulo: Papirus, 
2002. 
SEMPRINI, Andrea. Multiculturalismo. São Paulo: Edusc, 1999. 
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NOME DA DISCIPLINA: SEMINÁRIO INTEGRADOR 
VII 

CARGA HORÁRIA: 72h 

EMENTA: Após a formação, o profissional médico deve manter-se atualizado e isto 
ocorre através de leituras científicas, discussões entre colegas e assistindo aulas em 
reuniões científicas. Assim, cabe ao aluno praticar os hábitos de buscar informações e 
aprender a selecionar os dados mais relevantes para sua prática da medicina. 
OBJETIVOS: 

- Estudar sobre o hábito da busca de informação em periódicos; 
- Desenvolver o senso crítico da leitura científica; 
- Habituar-se à transferir e buscar conhecimento através das discussões clínicas; 
- Exercitar a prática da organização de informações na apresentações clínicas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Hipertensão arterial. 
2. Diabetes mellitus tipo 2. 
3. Pneumonias. 
4. Insuficiência cardíaca. 
5. Asma e dpoc. 
6. Dislipidemia. 
7. Hiper e hipotireoidismo. 
8. Acidente vascular cerebral. 
9. Insuficiência renal crônica. 
10. Anemias. 
11. Tuberculose. 
12. Crescimento. 
13. Doença arterial coronariana. 
14. Artrite reumatóide. 
15. Hepatites. 
16. Arritmias. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FAUCI, Anthony Stephen et al. Harrison medicina interna. 17. ed. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2008. 2 v. 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 
TIERNEY, Jr.; LAWRENCE, M. Current medicina diagnóstico e tratamento. 45. ed. 
Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018. 
CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico: sinais e sintomas em clínica médica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. 2 v.  
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 2 v. 
TARANTINO, A. B. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 
 

NOME DA DISCIPLINA: URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

CARGA HORÁRIA: 72h 

EMENTA: Necessidades do Indivíduo no seu contexto sociocultural aplicando a 
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Metodologia de Assistência de medicina, frente a situações de emergências, traumas e 
assistência em Unidade de Terapia Intensiva, nos níveis de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde. 
OBJETIVOS: 
Prestar assistência medica ao paciente em situações de Urgência, Emergência e Terapia 
Intensiva com graus crescentes de complexidades, de forma sistematizada, no 
atendimento de suas necessidades pautadas nos princípios éticos e humanísticos, 
considerando o ser humano e suas relações no contexto social, político, econômico e 
cultural em que está inserido. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Omissão de socorro + urgência e emergência.  
2. Triagem/ planejamento /avaliação e reavaliação da vítima.  
3. Tratamento definitivo + mecanismo do trauma.  
4. Obtenção de vias aéreas multimídia.  
5. Desobstrução de vias aéreas em adultos e crianças.  
6. Pratica de desobstrução de vias aéreas - material laboratório.  
7. Choque.  
8. Afogamento.  
9. Trauma de crâneo + PI.  
10. Trauma de crâneo + PI. 
11. Trauma de tórax + PI.  
12. Trauma de abdômen.  
13. Intoxicação exógena + mordedura de cães multimídia.  
14. Carro de emergência.  
15. Amputação.  
16. Epistaxe + acidente ofídico.  
17. Fratura + desmaio.  
18. Acidente automobilístico. 
19. Diabetes.  
20. Queimaduras multimídia.  
21. Choque elétrico.  
22. Anginas + PI.  
23. Traumas na gestação + PI.  
24. PCR.  
25. Pratica de PCR material laboratório.  
26. Crise. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
HIGA, Elisa Mieko Suemitsu. Guia de Medicina de Urgência. 2 ed. São Paulo: Manole, 
2008. 
NASI, Luiz Antônio. Rotinas em pronto-socorro. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
STEINMAN, Milton. Condutas em Cirurgia de Urgência. São Paulo : Atheneu, 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL, Ministério da Saúde. Urgências e Emergências Maternas: Guia para 
diagnóstico e conduta em situações de risco de morte materno. Brasília: Ministério da 
saúde, 2000. 
CUNHA, Clóvis Arns da; MOREIRA, Ricardo C. Rocha; LAUX, Gérson Luiz. 
Emergências Médicas: Manual para Acadêmicos e Residentes de Medicina. Curitiba: 
PUC - PR, 2000 
FONSECA, Ariadne da Silva. Guia de Primeiros Socorros: De A a Z. São Paulo: 
Difusão Cultural do Livro, 1998. 
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QUEVEDO, João. Emergências Psiquiátricas. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
TALANOW, Roland. Radiologia de emergência: manual baseado em casos clínicos. 
São Paulo: Mc Gran Hill, 2012. 
 

8º Período 

NOME DA DISCIPLINA: CIRURGIA NO IDOSO CARGA HORÁRIA: 90h 

EMENTA: Estudo da Clínica Cirúrgica do paciente idoso abrangendo as bases 
fundamentais da cirurgia, aspectos técnicos até a atualidade, indicações cirúrgicas, bases 
da anestesia, avaliação pré-operatória, evolução pós-operatória bem como o estudo da 
metabologia cirúrgica e cicatrização no idoso. Treinamento prático ambulatorial e 
iniciação a atos operatórios em centro cirúrgico, desde os procedimentos básicos até os 
altamente invasivos. As competências e habilidades esperadas são as seguintes: - 
Comportamento apropriado na sala cirúrgica ambulatório - Conhecimento teórico sólido 
sobre cicatrização, metabologia cirúrgica, avaliação pré-operatória e complicações dos 
atos anestésicos e operatórios em pacientes idosos. - Noções sólidas teóricas e práticas 
sobre a indicação e técnicas dos principais procedimentos abdominais, pélvicos, torácicos 
e de cabeça e pescoço no paciente idoso - Noções das indicações, contraindicações e 
complicações da cirurgia vídeo-assistida no paciente idoso. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer a teoria sobre cicatrização, metabologia cirúrgica e complicações dos atos 
operatórios em pacientes idosos; 
- Compreender as bases sólidas para a indicação, técnica e complicações dos principais 
procedimentos cirúrgicos e das técnicas cirúrgicas emergentes em pacientes idoso. 
- Discutir temas relevantes em cirurgia do idoso em seminários baseados em literatura 
atualizada. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução á cirurgia do idoso. 
2. Fisiologia do idoso. 
3. Avaliação pré-operatória do paciente idoso I. 
4. Avaliação pré-operatória do paciente idoso II. 
5. Trauma no paciente idoso. 
6. Noções da cirurgia oncológica no idoso. 
7. Cicatrização em paciente idosos.   
8. Doenças urológicas no paciente idoso.  
9. Metabologia cirúrgica no paciente idoso. 
10. Princípios da anestesia no idoso. 
11. Cuidados pós-operatórios no paciente idoso.  
12. Aulas práticas ambulatoriais e centro cirúrgico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CARVALHO FILHO, Érico Thomas de; PAPALEO NETTO, Matheus. Geriatria: 
fundamentos, clinica e terapêutica. São Paulo: Atheneu, 2000.  
GOFFI, F. S. Técnica Cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da 
cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 
SABISTON, David C. Sabiston textbook of surgery: the biological basis of modern 
surgical practice. 19. ed. Philadelphia: Elsevier, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DEVITA JR., Vincent T.; LAWRENCE, Theodore S.; ROSENBERG, Steven A. 
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(Ed.).Cancer: principles & practice of oncology. 9. ed. Philadelphia: Lippincott, 2011. 
DOHERTY, Gerard M. Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 
FREITAS, Elizabete Viana de. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
PETROIANU, Andy. Blackbook: cirurgia. Belo Horizonte: Blackbook, 2008 
WAJNGARTEN, Maurício. Cardiogeriatria. São Paulo: Roca, 2004. 
 

NOME DA DISCIPLINA: FARMACOLOGIA CLÍNICA CARGA HORÁRIA: 54h 
 

EMENTA: O estudo do seguimento clínico de medicamentos que atuam em diversos 
sistemas orgânicos. Sistema cardiovascular, digestório, sistema respiratório, sistema 
nervoso autônomo e central endócrino. Drogas usadas na pediatria. 
OBJETIVOS: 
- Subsidiar ao acadêmico as competências para o seguimento clínico, ou seja, a melhor 
escolha farmacoterapêutica. 
- Instrumentalizar e reconhecer as propriedades relacionadas com o uso de medicamentos 
que atuam no sistema nervoso autônomo e central e endócrino, sistema cardiovascular, 
renal, digestório e respiratório.  
- Desenvolver habilidades para a escolha clínica adequada em diversos distúrbios que 
afetam os sistemas citados. 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Sistema nervoso periférico: simpatomiméticos, simpatolíticos, parassimpatomiméticos, 
parassimpatolíticos. 
2. Farmacologia do SNC: doenças neurodegenerativas, fármacos utilizados em 
transtornos afetivos, ansiolíticos e hipnóticos, antipsicóticos, anticonvulsivantes. 
3. Princípios de dor e inflamação. 
4. Aines. 
5. Glicocorticóides. 
6. Farmacologia do sistema digestório. 
7. Medicamentos que atuam no trato respiratório.  
8. Sistema cardiovascular. 
9. Diuréticos. 
10. Medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e sanguíneo. 
11. Sistema endócrino. 
12. Medicamentos usados na pediatria. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BRUNTON, Laurence L. (Org.). As bases farmacológicas da terapêutica: Goodman & 
Gilman.  11. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 
OLSON, J. M. Farmacologia clínica fácil. Rio de Janeiro: Revinter, 2002. 
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CRAIG, Charles. R; STITZEL, Robert . E Farmacologia moderna com aplicações 
clínicas. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
FUCHS, F. D; WANNMACHER, L. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica 
racional. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
HARVEY, R. A. et al. Farmacologia ilustrada. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
LIMA, D. R. Manual de farmacologia clínica terapêutica e toxicologia. Rio de Janeiro: 
MEDSI, 2004. 
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SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2010. 
 

NOME DA DISCIPLINA: GERIATRIA CARGA HORÁRIA: 108h 

EMENTA: A Geriatria contará com aulas teóricas e práticas, abrangendo o estudo do 
processo de envelhecimento em todas as suas peculiaridades, assim como as patologias 
mais frequentes do idoso e o desenvolvimento de um correta relação médico-paciente 
nesta faixa etária. 
OBJETIVOS: 
- Conhecer o processo de envelhecimento normal e suas relações com as doenças e 
incapacidades; 
- Entender epidemiologia do envelhecimento e suas implicações; 
- Relacionar a prática médico-paciente na consulta com o geriatra; 
- Entender as patologias mais comuns do idoso; 
- Estudar e discutir as familiaridades dos sinais e sintomas do idoso; 
- Conhecer o padrão de apresentação das doenças no idoso; 
- Promover a importância da interdisciplinaridade na especialidade de Geriatria; 
- Compreender o manejo adequado de drogas no idoso e a prevenção de dependências; 
- Desenvolver atitude de respeito e otimismo no cuidado ao idoso e cuidado ao paciente 
terminal. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Aspectos da senescência. 
2. Teorias do envelhecimento. 
3. Farmacocinética das drogas no envelhecimento. 
4. Avaliação geriátrica ampla. 
5. Avaliação clínica e diagnóstica no rastreio para demência. 
6. Demência de Alzheimer. 
7. Demência vascular. 
8. Demência por corpos de Lewy. 
9. Demência frontotemporal. 
10. Delirium. 
11. Doença de Parkinson outras causas de parkinsonismo. 
12. Depressão maior. 
13. Psicoses tardias no idoso. 
14. Distúrbios do sono. 
15. Tonturas no idoso. 
16. Hipertensão arterial. 
17. Dislipidemia no idoso. 
18. Insuficiência cardíaca no idoso. 
19. Síncope. 
20. Doença coronariana. 
21. Fibrilação atrial . 
22. Doença carotídea no idoso. 
23. Pneumonias. 
24. Dpoc. 
25. Tuberculose no idoso. 
26. A dignidade do processo de morrer. 
27. Diarreia no idoso. 
28. Obstipação intestinal no idoso. 
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29. Doença diverticular do cólons. 
30. Neoplasias do trato gastrointestinal. 
31. Isquemia intestinal. 
32. Diabetes mellitus. 
33. Hipotireoidismo. 
34. Hipertireoidismo. 
35. Hiperparatireoidismo. 
36. Hipogonadismo. 
37. Anemias. 
38. Mieloma multiplo. 
39. Infecção urinária. 
40. Incontinencia urinária. 
41. Artrite reumatóide. 
42. Osteoporose. 
43. Polimialgia reumática e arterite de células gigantes. 
44. Osteoartrite. 
45. Aids. 
46. Lesões de pele mais frequentes em idosos. 
47. Quedas. 
48. Cuidados paliativos no fim da vida. 
49. Aulas práticas - atendimento ambulatorial ao idoso. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CARVALHO FILHO, Érico Thomas de; PAPALÉO NETTO, Matheus. Geriatria: 
fundamentos, clínica e terapêutica. São Paulo: Atheneu, 2000. 
FREITAS, Elizabete Viana de. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
WAJNGARTEN, Maurício. Cardiogeriatria. São Paulo: Roca, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DEVITA JR., Vincent T.; LAWRENCE, Theodore S.; ROSENBERG, Steven A. 
(Ed.). Cancer: principles & practice of oncology. 9. ed. Philadelphia: Lippincott, 2011. 
FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis. Manual de Geriatria. São Paulo: Roca, 2012. 
KASPER, D. et al. Harrison's principles of internal medicine. 18. ed. New York: 
Mcgraw Hill, 2012. 2 v. 
RAMOS, Luiz Roberto. Guia de geriatria e gerontologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 
2011. 
SABISTON, David C. Sabiston textbook of surgery: the biological basis of modern 
surgical practice. 19. ed. Philadelphia: Elsevier, 2012. 
 

NOME DA DISCIPLINA: MEDICINA LEGAL CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: "A importância da Medicina Legal resulta da própria gravidade dos interesses 
que lhes são confiados; não é exagero dizer que a honra, a liberdade e até a vida dos 
cidadãos pode depender de suas decisões (...) A influência do médico é, muitas vezes, 
decisiva nos exames dos atentados contra as pessoas" (Tourdes, apud Souza Lima. 
Tratado de Medicina Legal. 6ed. Rio de Janeiro: Frei Bastos, 1938). A compreensão 
médica da morte constitui em base para a formação e capacitação profissional de todo o 
médico; Em conjunto com outras ciências como a patologia, a Medicina Legal tem papel 
importante na formação acadêmica para o entendimento do mecanismo da morte e o 
estudo aprofundado da mesma quando esta ocorre em caráter violento. Pela interface com 
o Direito, e outras disciplinas não diretamente relacionadas com a medicina, busca 
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preparar o médico para uma atividade prática mais adequada a conjuntura social atual, 
onde as mortes violentas são prevalentes. Com um numero crescente de demandas 
judiciais cercando a atividade médica, existe uma abordagem importante neste contexto 
para introdução do futuro profissional a atividade pericial. 
OBJETIVOS: 

- Conhecer os conceitos básicos em medicina legal e a introdução aos conhecimentos do 
direito em sua interface com a medicina; 
- Aprender corretamente como e quando se preenche a declaração de óbito e sobre a 
responsabilidade sobre documentos médicos; 
- Abordar os conceitos de perícia médica por uma visão mais abrangente visando preparar 
o profissional para atividade prática futura; 
- Desenvolver conceitos iniciais sobre ética médica. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Identificação: antropologia. 
2. A declaração de óbito. 
3. Traumatologia I: agentes mecânicos. 
4. Traumatologia II: agentes físicos, químicos, miscelânea. 
5. Asfixias. 
6. Sexologia forense. 
7. Toxicologia e embriagues alcoólica. 
8. Tanatologia I: a morte: diagnóstico e fases. 
9. Tanatologia II: o exame cadavérico. 
10. Introdução a genética forense. 
11. Perícia médica: uma nova especialidade. 
12. Ética médica. 
13. Introdução a psiquiatria forense. 
14. Introdução a criminologia. 
15. Noções de direito. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FRANÇA, Genival Veloso de. Fundamentos de medicina legal. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 
FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2001. 
VERAS, Ryana Pala. Nova criminologia e os crimes do colarinho branco. São Paulo: 
Martins Fontes, 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CARVALHO, Hilário Veiga de. Compêndio de medicina legal. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1987. 
CROCE, Delton. Manual de medicina legal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
GARCEZ NETO, Martinho. Prática da responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1975. 
KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 4. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. 
NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
APRENDIZAGEM SAÚDE E SOCIEDADE VIII 

CARGA HORÁRIA: 54h 

EMENTA: Visa propiciar a interação ativa do aluno com a população usuária do Sistema 
Único de Saúde (SUS) desde o início de sua formação, permitindo lidar com situações 
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reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e 
atenção, compatível com seu grau de autonomia, que se consolidará ao longo do curso 
médico, com os dois anos finais de internato. 
OBJETIVOS: 
- Conhecer e acompanhar o trabalho em geral, com ênfase nas ações de promoção da 
saúde, realizadas pelas equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). 
- Compreender o funcionamento e os objetivos das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
- Conhecer as estratégias utilizadas para que essa população possa manter a sua saúde, aí 
incluídas as ações de autocuidado e as concepções comunitárias sobre o processo saúde-
doença, e a profilaxia dos problemas de saúde mais prevalentes na comunidade. 
- Realizar um levantamento demográfico da população de um bairro da cidade, 
caracterizando as formas de sua utilização, pelos diferentes grupos populacionais e das 
instituições existentes. 
- Investigar os mecanismos e estratégias que a comunidade usa para favorecê-la na 
manutenção de sua saúde física e mental. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Fundamentos do Sistema Único de Saúde: Concepções de saúde e doença e o cuidado 
em saúde; Histórico do sistema de saúde, proteção social e direito à saúde; Princípios 
organizativos e instâncias de gestão do SUS; Controle Social. 
2. Gestão da Atenção à Saúde: Organização da atenção; Configuração da rede 
regionalizada e hierarquizada de atenção à saúde; Gestão do cuidado. 
3. As vigilâncias do campo da saúde: Conceitos fundamentais e processo de trabalho; 
Construção, estruturação e gestão das vigilâncias do campo da saúde; Trajetórias, desafios 
e perspectivas das vigilâncias do campo da saúde. 
4. Promoção da saúde e desenvolvimento social: Promoção da saúde como política; 
Articulação intersetorial na gestão para a promoção da saúde; Territórios da promoção da 
saúde e do desenvolvimento local. 
5. Funções gestoras e seus instrumentos: Gestão em saúde; Formulação de políticas e 
planejamento; Gestão orçamentária e financeira do SUS; A regulação no setor público de 
saúde; Monitoramento e avaliação como uma função gestora do SUS. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2006. 
COSTA, E. M. A; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem interdisciplinar.  
Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANDRADE, Selma Maffei de. Bases da saúde coletiva. Londrina: UEL, 2001. 
BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. São Paulo: Ática, 
2002. 
CORDONI JUNIOR, Luiz. Elaboração e avaliação de projetos em saúde coletiva. 
Londrina: EDUEL, 2005. 
NOGUEIRA, Francis Mary Guimarães. Politicas sociais e desenvolvimento: América 
Latina e Brasil. São Paulo: Xamã, 2007. 
SANTANA, José Paranaguá de. Desenvolvimento gerencial de unidades básicas do 
sistema único de saúde (SUS). Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 1997. 
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NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL VIII 
- LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: A educação bilíngue para os pessoas com deficiência em áudio-comunicação, 
a legislação e a inclusão escolar. Implicações sócio-psico-linguísticas da surdez. 
Linguagem e surdez: aspectos históricos da modalidade gestual-visual. Alfabeto manual e 
os sinais para o aprendizado e interpretação da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
Fatores intervenientes na aprendizagem do portador de deficiência de áudio-comunicação. 
Ambiente computacional para aprendizagem da LIBRAS. 
OBJETIVOS:  

- Proporcionar o aprendizado do vocabulário básico da língua de sinais, bem como a 
língua de sinais contextualizada dentro de 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 e sua língua, de maneira que possam 
assim, analisar e discutir a área da surdez criticamente com a visão de acolhimento e 
respeito à diversidade. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Processo histórico da Educação de surdos. 
2. Definição de surdez e problemas auditivos. 
3. Teorias que fundamentam o trabalho com surdos: 
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. Bilinguismo. 
5. Definições relacionadas à estrutura das 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. Eletrodomésticos. 
8.5. Identificação Pessoal. 
8.6. Cores. 
8.7. Formas geométricas. 
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. 
8.12. Advérbios de tempo. 
8.13. Profissões, funções e ambientes de trabalho. 
8.14. Calendário - Meses do ano, dias da semana e estações do ano. 
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8.15. Meios de transporte. 
8.16. .Meios de comunicação. 
8.17. Países, Estados e Cidades. 
8.18. Valores monetários. 
8.19. Alguns Verbos. 
9. Como relacionar-se com a pessoa surda. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CAPOVILLA, Fernando Cesar. Enciclopédia da língua de sinais brasileira. São Paulo: 
Edusp, 2011. 
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: Artmed, 1997. 
GESSER, Audrei. LIBRAS? que língua é essa? : crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e 
práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
GÓES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. 4. ed. São Paulo: 
Autores Associados, 2012. 
LUCHESI, Maria Regina C. Educação de pessoas surdas: experiências vividas, histórias 
narradas. 4. ed. São Paulo: Papirus, 2012. 
QUADROS, Ronice Müller de.Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004.  
FELIPE, Tanya A.; MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: curso básico: livro do 
professor. 6. ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007.  
 

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 
VIII /GESTÃO ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: Conceitos de Planejamento, Objetivos, Estratégias e Metas. Diagnóstico 
estratégico, com analise de cenários e tendências, atores e fatores sócio-políticos, 
econômicos, tecnológicos e culturais. Definição das diretrizes estratégias. Plano de ação e 
controle do planejamento. 
OBJETIVOS: 
- Apresentar conceitos de Finanças Pessoas e Coorporativas aplicadas à área médica; 
- Capacitar o estudante de medicina a avaliar o macro e o micro ambiente das 
organizações de saúde, identificando oportunidades e ameaças nos ambientes exógeno e 
endógeno, desenvolvendo condições para abertura, manutenção e crescimento do 
empreendimento. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Custo de oportunidade. 
2. Curva de possibilidade de produção. 
3. Curvas de oferta, demanda e equilíbrio. 
4. Produção e custos.  
5. Estruturas de mercado. 
6. Introdução à macroeconomia.  
7. Inflação. 
8. Sistema bancário. 
9. Juros compostos, juros simples, sistemas de amortização. 
10. Determinantes organizacionais no hospital moderno. 
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11. Ferramentas de suporte à gestão. 
12. Gestão de pessoas. 
13. Administração dos bens patrimoniais do hospital. 
14. Gestão e suprimentos na administração hospitalar pública. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2000.   
SPILLER, E. S. Gestão dos serviços em saúde. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BARBIERI, J. C.; MACHLINE, C. Logística hospitalar. São Paulo: Saraiva, 2006.   
GONÇALVES, A. C. P. et al. Economia aplicada. 2. ed. Rio de Janeiro: FVG, 2003. 
GONÇALVES, E. L. (Org.). Gestão hospitalar: administrando o hospital moderno. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
MALAGÓN-LONDOÑO, G. Administração hospitalar. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio S.; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de 
economia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.  
 

NOME DA DISCIPLINA: SEMINÁRIO INTEGRADOR VIII CARGA HORÁRIA: 72h 
 

EMENTA: Após a formação, o profissional médico deve manter-se atualizado e isto ocorre 
através de leituras científicas, discussões entre colegas e assistindo aulas em reuniões 
científicas. Assim, cabe ao aluno praticar os hábitos de buscar informações e aprender a 
selecionar os dados mais relevantes para sua prática da medicina. 
OBJETIVOS: 

- Pesquisar informações em periódicos; 
- Desenvolver o senso crítico da leitura científica; 
- Habituar-se à transferir e buscar conhecimento através das discussões clínicas; 
- Exercitar a prática da organização de informações nas apresentações clínicas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Hipertensão arterial. 
2. Diabetes mellitus tipo 2. 
3. Pneumonias. 
4. Insuficiência cardíaca. 
5. Asma e DPOC. 
6. Dislipidemia. 
7. Hiper e hipotireoidismo. 
8. Acidente vascular cerebral. 
9. Insuficiência renal crônica. 
10. Anemias. 
11. Tuberculose. 
12. Crescimento. 
13. Doença arterial coronariana. 
14. Artrite reumatóide. 
15. Hepatites. 
16. Arritmias. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FAUCI, Anthony Stephen et al. Harrison medicina interna. 17. ed. São Paulo: McGraw-
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Hill, 2008. 2 v. 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 
TIERNEY, Jr.; LAWRENCE, M. Current medicina diagnóstico e tratamento. 45. ed. 
Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018. 
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
2 v.  
CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico: sinais e sintomas em clínica médica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 2 v. 
TARANTINO, A. B. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 
 

NOME DA DISCIPLINA: TRABALHO CIENTÍFICO NA ÁREA 
MÉDICA II 

CARGA HORÁRIA: 36h 

EMENTA: Elaboração, orientação e entrega do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) 
Artigo científico, obedecendo às normas e regulamentos metodológicos. Defesa do 
respectivo trabalho perante Banca Avaliadora. 
OBJETIVOS: 
- Proporcionar aos alunos do curso de Medicina as competências e habilidades na 
elaboração, sistematização e execução de um trabalho científico, na modalidade de artigo, 
dentro das normas da ABNT e do Manual para elaboração e apresentação de trabalhos 
acadêmicos da FAG; 
- Contribuir para que o aluno desenvolva sua capacidade de pesquisa na área; 
- Auxiliar o aluno no processo da pesquisa científica e da utilização de métodos e técnicas da 
pesquisa para que possa elaborar o trabalho de conclusão de curso em forma de artigo 
científico. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Organizar os temas dos artigos propostos.  
2. Promover o encontro entre alunos e orientadores.  
3. Acompanhar o cronograma disponibilizado no projeto de pesquisa.  
4. Acompanhar o processo de envio ao comitê de ética em pesquisa com seres humanos ou 
animais, quando for o caso.  
5. Organizar as bancas para apresentação dos artigos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, 
análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FACULDADE ASSIS GURGACZ. FACULDADE DOM BOSCO. Manual para 
elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. 4. ed. Cascavel: Fag /Dom Bosco, 
2012.   
GIL, Antonio Carlos. Estudo de caso: fundamentação científica – subsídios para coleta e 
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análise de dados – como redigir o relatório. São Paulo: Atlas, 2009. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia de pesquisa: teoria da ciência e 
prática da pesquisa. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 
6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.  
TOMASI, Carolina. Comunicação científica: normas e técnicas para redação científica. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
 

9º Período 

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
SAÚDE COLETIVA, MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE.  

CARGA HORÁRIA: 500h 

EMENTA: Estágio em Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Saúde da Família 
(USF) e Programa de Internação Domiciliar (PAID), atendendo pacientes sob supervisão de 
docentes especializados na área.  
OBJETIVOS:  

- Vivenciar a prática da Saúde Pública, através da integração completa do doutorando a 
atenção básica nos seus diversos aspectos de funcionamento, bem como, desenvolvimento 
do trabalho em equipe multidisciplinar, visando trazer experiência com a rotina médica na 
Atenção Primária. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Saúde Coletiva: Programa de Saúde da Família (PSF); Serviços de Saúde - UBS: 
identificação de problemas da gestão local de uma unidade básica de saúde, incluindo 
organização de fluxo de atendimento, organização das ações assistenciais e preventivas 
individuais e em grupo; (Programas de Atendimento Integral à mulher, à criança, ao 
adolescente, ao adulto e ao idoso e saúde mental); Compreensão da relação da Unidade de 
Saúde com outras instituições e instâncias de maior complexidade e com a comunidade, 
organização de campanhas vacinais e educativas; Atendimento domiciliar (desospitalização, 
reabilitação do paciente crônico); Epidemiologia descritiva. Vigilância Epidemiológica - 
Agravos de notificação compulsória; Bases em Medicina do Trabalho atendido na atenção 
primária. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COSTA, E. M. A; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem interdisciplinar.  
Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da família: uma estratégia para a reorientação do 
modelo assistencial: Brasília: Ministério da Saúde, 1997.  Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_16.pdf.  
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola, 2009. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 
2012. 
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e 
prática. Porto Alegre: Artmed. 2012. 2 v. 
McWHINNEY, Ian R. Manual de medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010.  
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10º Período 

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
CLÍNICA MÉDICA E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

CARGA HORÁRIA: 500h 

EMENTA: Estágio ambulatorial e em enfermaria de clínica geral no Hospital São Lucas - 
FAG, onde o aluno atenderá pacientes sob supervisão de docentes especializados na área. O 
atendimento incluirá anamnese, aprendizado sobre a complexidade de construção de boas 
hipóteses diagnósticas clínicas e meios adequados para confirmá-las ou excluí-las. 
Participará da decisão sobre se o tratamento será ambulatorial ou através de internação, bem 
como se o tratamento será somente clínico ou cirúrgico.  
OBJETIVOS:  

Aprendizado da boa prática da Clínica Médica, através de raciocínio baseado em evidências 
científicas, evitando decisões baseadas em opinião pessoal. O objetivo didático será sempre o 
de ensinar sem doutrinar, procurando não apagar no aluno a chama do espírito crítico e da 
curiosidade, fundamentais para a aquisição dos tão necessários novos conhecimentos e 
tecnologias. O ensino prático deverá ser constante, com exposição máxima do aluno nas 
enfermarias e ambulatórios sob a forma de pequenos grupos de alunos que permitam melhor 
aproveitamento e maior interatividade possível com seus supervisores. Serão feitos esforços 
para sempre integrar conhecimentos obtidos em anos anteriores. Cultivaremos no doutorando 
a visão médica holística, ou seja, o aluno não estará tratando órgãos doentes mas seres 
humanos com doenças. Sempre será evitada a especialização precoce e a todo momento será 
mostrado ao aluno a importância de se trabalhar em equipe multidisciplinar orientada pelo 
bom senso. O estudante vai ser exposto ao máximo conhecimento teórico sobre as principais 
doenças do corpo humano e, na prática, conhecerá formas adequadas de tratá-las. 
Ofereceremos ao aluno ambiente hospitalar com altos padrões éticos e técnicos para que 
quando formado exija o mesmo em seu local de trabalho. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Cardiologia e doenças vasculares: Doença cardíaca isquêmica, Doença vascular 
hipertensiva, ICC.  
2. Doenças do Sistema Respiratório: DPOC (asma, enfisema, bronquite, bronquiectasia), 
Pneumonias, Doenças intersticiais.  
3. U.T.I. (CRITICAL CARE MEDICINE): Ministrado pelo Prof. Péricles Almeida Delfino 
Duarte: Síndrome do desconforto respiratório, Choque, Coma. 
4. Rim e trato urinário: Injúria renal aguda, Doença renal crônica, Doenças túbulo-
intersticiais.  
5. Sistema Gastrintestinal: Trato alimentar: Doenças do esôfago, Doença péptica, Doença 
inflamatória intestinal, Obstrução intestinal aguda. Fígado e vias biliares: Cirrose e suas 
complicações, Doenças da vesícula biliar e dos ductos biliares. Doenças do pâncreas: 
Pancreatites aguda e crônica.  
6.  Articulações, ossos e partes moles: Injúria mediada pelo sistema imune: Lupus 
eritematoso sistêmico, Artrite reumatoide, Síndromes vasculíticas. Articulações e tecidos 
adjacentes: Osteoartrite, Gota, Artrite associada com doenças sistêmicas. 
7. Endocrinologia: Doenças da neuro hipófise, Doenças da tireoide, Doenças do córtex da 
adrenal, Diabetes, Osteoporose. 
8. Doenças neurológicas (SNC): Epilepsia, Doenças cerebrovasculares, Demência, Doença 
de Parkinson.  
9. Dermatologia: Manifestações cutâneas de doenças sistêmicas. 
10. Acompanhamento diário e supervisionado de pacientes em leitos hospitalares e em 
ambulatório do Hospital São Lucas: os alunos do internato serão inseridos em uma escala de 
atividades semanais e realizarão rodízio a cada semana. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CECIL, Russel L. Cecil: tratado de medicina interna. 22 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2 
v.  
KASPER, D. et al. Harrison's principles of internal medicine. 18. ed. New York: Mcgraw 
Hill, 2012. 2 v. 
LOPES, Mario. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FOERSTER, J. et al. Wintrobe´s clinical hematology. Philadelphia: Lippincott, 2009. 2 v. 
PAOLA, A.; BARBOSA, M. M.; GUIMARÃES, J. I. Cardiologia: livro texto da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. São Paulo: Manole, 2012. 
RIELLA, M. C. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
TARANTINO, A. B. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
VILAR, Lucio. Endocrinologia clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
 

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
EM PEDIATRIA E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

CARGA HORÁRIA: 500h 

EMENTA: Ao término do internato de Pediatria o interno deverá ter competência para 
executar de forma crítica, ética, humana e reflexiva as seguintes atividades/procedimentos: 
Avaliação das diversas etapas de desenvolvimento da criança; Ações de promoção de saúde e 
prevenção de agravos nas diferentes etapas do crescimento e desenvolvimento; Identificação 
dos sinais e sintomas das principais doenças por faixa etária; Diagnóstico e tratamento das 
doenças prevalentes da infância e referenciar quando necessário; Solicitação e interpretação 
dos exames complementares; Identificação dos recursos diagnósticos e terapêuticos no seu 
local de atuação, reconhecendo a necessidade de encaminhar, utilizando o sistema de 
referência e contra referência. Aprender as técnicas de procedimentos como: punção venosa, 
punção arterial, cricostomia, toracocentese, paracentese, drenagem torácica, drenagem de 
abscesso intubação orotraqueal, sondagem naso ou orogástrica e enteral, cateterismo vesical, 
redução de parafimose, redução de subluxação de cabeça do rádio, punção lombar, punção 
vesical, punção intraóssea, cateterismo umbilical, suturas simples, retirada de corpos 
estranhos, teste do olhinho, curativos, etc. A Medicina caracteriza-se hoje pôr uma tendência 
calcada no modelo biomédico, analítico e de cunho fundamentalmente organista. Não se 
contempla o caráter social do ser humano, separa-se mente e corpo em sistemas e órgãos, 
perdendo-se a visão global do indivíduo. O resultado é desastroso: excessiva participação de 
especialistas, cada um com uma visão particular e limitada e ruptura progressiva do vínculo 
médico-paciente, pela multiplicidade de especialistas para um mesmo paciente, com a 
consequente desumanização da Medicina. A disciplina de Pediatria, consciente dessa 
tendência desfavorável, tem enfatizado, na teoria e na prática, a necessidade da atenção 
global à criança, para que a medicina resgate a sua dimensão humana, dentro dos princípios 
éticos e morais. Esses princípios devem ter como base o fato de que o ser humano é um todo 
indivisível do ponto de vista biopsicossocial. Assim as ações preventivas e curativas devem 
contemplar, a um só tempo estes três aspectos, para que a assistência à criança, na saúde e na 
doença, assuma realmente um caráter holístico.  
OBJETIVOS:  

Os objetivos primordiais do internato de Pediatria devem, assim, voltar-se a formação do 
médico geral - visando problemas ligados à Pediatria, possibilitando, após o treinamento 
básico, a seleção consciente de uma especialidade, a ser desenvolvida, sempre tendo como 
noção que a criança é uma pessoa, psíquica e social indivisível, membro de uma família e de 
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uma comunidade. Além disso, deve desenvolver mentalidade crítica em relação à prática 
médica corrente, desenvolver atitudes preventivas mais que curativas, valorizando o 
acompanhamento ambulatorial e desenvolver relacionamento adequado com todos os 
integrantes da equipe de saúde e com a família do paciente. De maneira específica, espera-se 
que ao final do estágio o interno consiga: Área Cognitiva: Conhecer sobre fatos, conceitos, 
métodos e procedimentos utilizados no estudo do crescimento e desenvolvimento do ser 
humano, bem como as patologias próprias dos diferentes períodos etários, desde a concepção 
à adolescência. Desenvolver habilidades de interrogar o paciente e seus familiares ou 
acompanhantes elaborando uma boa história clínica. Interpretar os dados de anamnese, 
exame físico e exames complementares, formulando uma hipótese diagnóstica e seus 
diferenciais, a fim de indicar ou realizar procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos 
cabíveis, ou seja, sabendo usar racionalmente dados de anamnese, exame físico e exames 
complementares na resolução dos problemas da prática diária. Área Psicomotora: 
Desenvolver habilidade semiotécnica; Realizar procedimentos tais como: punção venosa e 
arterial, lombar e coleta de outros materiais para exames. Área Afetiva: Relacionar-se 
adequadamente com a criança e seus familiares dentro dos princípios éticos e humanos, 
particularmente nos casos de doenças crônicas graves e em fase terminal. Aprimorar o senso 
de responsabilidade em relação ao paciente, fator indispensável ao exercício da prática 
médica. Participar de: Discussões clínicas; Discussões anatomopatológicas; Aulas; 
seminários; revisões bibliográficas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Temas de Seminários do Internato de Pediatria  
Cada aluno do internato será sorteado com um dos temas abaixo listados, e realizará 

uma revisão atualizada da literatura, com a respectiva referência bibliográfica, enfocando a 
definição, diagnóstico, conduta e concluirá com um fluxograma resumido e objetivo.  

Esse trabalho irá compor um manual de rotinas que será anualmente revisado e 
atualizado, ficando disponível como uma padronização de condutas e fará parte da avaliação 
do aluno a ser entregue no final do período do estágio. 
 
1. Doenças exantemáticas na infância. 
2. Dermatoses mais comuns na infância. 
3. Meningites. 
4. Hiperbilirrubinemia neonatal. 
5. Reanimação em sala de parto. 
6. Distúrbios respiratórios do rn. 
7. Distúrbios metabólicos do rn. 
8. Drge. 
9. Diarreia aguda. 
10. Infecções congênitas. 
11. Constipação intestinal . 
12. Parasitoses intestinais. 
13. Convulsões. 
14. Asma. 
15. Reanimação cardiorrespiratória. 
16. Choque. 
17. Diabetes mellitus tipo 1. 
18. Infecção do trato urinário. 
19. Síndrome nefrótica. 
20. Síndrome nefrítica. 
21. Desnutrição. 
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22. Imunizações. 
23. Ivas. 
24. TRO/desidratação. 
25. Hidratação endovenosa (manutenção, reparação ou reposição). 
26. Pneumonias. 
27. Síndrome do bebê chiador. 
28. Anemias carenciais. 
29. Anemias hemolíticas. 
30. Diagnóstico das neoplasias mais frequentes na infância.  
31. Insuficiência respiratória aguda. 
32. Diarreia crônica. 
33. Diarreia prolongada. 
34. Rinite, sinusites alérgicas. 
35. Sepse. 

 
Uma vez por semana será realizada uma reunião do grupo todo com apresentação de 

caso, seminário, ou discussão de artigo acompanhada por todos os professores da pediatria e 
preparada pelos alunos do estágio em UBS. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
KLIEGMAN, Robert M. Nelson tratado de pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014. 2 v. 
MARCONDES, Eduardo. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2003. 
SUCUPIRA, Ana Cecília Silveira Lins et al. Pediatria em consultório. 5. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BRASIL, Ministério da Saúde. Urgências e Emergências Maternas: Guia para 
diagnóstico e conduta em situações de risco de morte materno. Brasília: Ministério da 
saúde, 2000. 
MILLER, Otto. Diagnóstico diferencial em pediatria. Rio de Janeiro: Rubio, 2003. 
MIURA, Ernani; PROCIANOY, Renato S. Neonatologia: princípios e prática. 2. ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997.  
SILVA, Luiz Eduardo Vargas da; SAITO, Maria Ignez; LEAL, Marta 
Miranda. Adolescência: prevenção e risco. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Programa de atualização em neonatologia 
(PRORN). Panamericana: Artmed, 2004. 
 

11º Período 

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA E URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

CARGA HORÁRIA: 500h 

EMENTA: Estudo prático da Obstetrícia e Ginecologia que permita ao aluno o aprendizado 
integrado com outras disciplinas, com visão de médico generalista, das condições fisiológicas 
e patológicas mais comuns da mulher durante o ciclo de vida, desde a infância, puberdade, 
menacme, gravidez, climatério e pós-menopausa. A ênfase é centrada na prevenção, 
diagnóstico, tratamento e prognóstico das principais afecções ginecológicas e obstétricas em 
atenção primária e secundária. 
OBJETIVOS: 
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 - Consolidar a aquisição de conhecimentos teórico-práticos, habilidades e atitudes na área da 
Ginecologia e Obstetrícia por meio de estágio supervisionado integrado. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

O cronograma teórico da disciplina será realizado na forma de seminários 
apresentados pelos alunos com os seguintes temas: 

 
1. Obstetrícia: A avaliação inicial pré-natal e cuidados pré-natais de rotina. Manejo do 
trabalho de parto e parto normal. Trabalho de parto anormal Parto vaginal operatório. Visão 
geral das hemorragias no período pós-parto. Visão geral dos cuidados no puerpério. 
2. Ginecologia: Etiologia, diagnóstico e tratamento das amenorreias. Avaliação da dor 
pélvica em mulheres. Abordagem inicial da mulher pré-menopáusica com sangramento 
uterino anormal. Abordagem diagnóstica das mulheres com corrimento vaginal 
Vulvovaginite bacteriana. Candidíase vaginal. 
3. Estrutura dos seminários: Caso Clínico relacionado ao tema: real, retirado da literatura, ou 
fictício. Apresentação do conteúdo. Resolução de provas de residência médica e concursos 
públicos: Cinco questões relacionadas ao tema (Provas dos últimos três anos com indicação 
da instituição e ano que foram aplicadas). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CUNNINGHAM, F. Gary. Obstetrícia de Williams. 24. Porto Alegre: AMGH, 2016. 
FREITAS, Fernando. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
FREITAS, Fernando. Rotinas em obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BAGGISH, M. S. Atlas de anatomia pélvica e cirurgia ginecológica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2012. 
CORRÊA JÚNIOR, Mário Dias et al. Noções práticas de obstetrícia. 12. ed. Belo 
Horizonte: Cultura Médica, 1999. 
PASSOS, Mauro Romero Leal. Atlas de DST e diagnostico diferencial. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2012. 
ZUGAIB, Marcelo. Zugaib obstetrícia. Barueri: Manole, 2012. 
NOVAK, Edmund F. Novak tratado de ginecologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 
 

12º período 

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
EM CLINICA CIRURGIA E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

CARGA HORÁRIA: 500h 

EMENTA: Estudo atualizado da Clínica Cirúrgica abrangendo as bases fundamentais da 
cirurgia geral, técnica cirúrgica, bases da anestesia, avaliação pré-operatória, cuidados e 
evolução pós-operatória bem como o estudo da metabologia cirúrgica. Treinamento prático 
ambulatorial e iniciação a atos operatórios em centro cirúrgico, desde os procedimentos 
básicos até os altamente invasivos. As competências e habilidades esperadas são as 
seguintes: Comportamento apropriado na sala cirúrgica e ambulatório; Conhecimento teórico 
sólido sobre metabologia cirúrgica, avaliação pré-operatória e complicações dos atos 
anestésicos e operatórios e evolução pós-operatoria do paciente cirúrgico. Noções sólidas 
teóricas e práticas sobre a indicação e técnicas dos principais procedimentos abdominais, 
pélvicos, torácicos e de cabeça e pescoço; Noções das indicações, contraindicações e 
complicações da cirurgia video-assistida. 
OBJETIVOS: 
 Conhecimento teórico sólido sobre  metabologia cirúrgica, complicações dos atos 
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operatórios e evolucão pós-operatória do paciente cirúrgico. Fornecer as bases sólidas para a 
indicação, técnica e complicações dos principais procedimentos cirúrgicos e das técnicas 
cirúrgicas atuais. Os conceitos ministrados serão sedimentados por discussão e 
exemplificação. Capacitar o estudante em discutir temas relevantes em cirurgia geral em 
seminários baseados em literatura atualizada. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Avaliação pré-operatória e do risco cirúrgico. 
2. Trauma. 
3. Princípios da cirurgia oncológica. 
4. Doenças urológicas. 
5. Metabologia cirúrgica. 
6. Princípios da anestesia. 
7. Cuidados pós-operatórios no paciente cirúrgico. 
8. Esôfago. 
9. Estômago. 
10. Intestino delgado. 
11. Apêndice. 
12. Cólons e reto. 
13. Ânus. 
14. Baço. 
15. Fígado. 
16. Trato biliar. 
17. Pâncreas. 
18. Patologias cirúrgicas do tórax. 
19. Cabeça e pescoço. 
20. Paciente cirúrgico na UTI. 
21. Condutas práticas ambulatoriais: enfermaria e centro cirúrgico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
GOFFI, F. S. Técnica Cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 
4. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 
SABISTON, David C. Sabiston textbook of surgery: the biological basis of modern 
surgical practice. 19. ed. Philadelphia: Elsevier, 2012. 
PETROIANU, Andy. Blackbook: cirurgia. Belo Horizonte: Blackbook, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
DEVITA JR., Vincent T.; LAWRENCE, Theodore S.; ROSENBERG, Steven A. 
(Ed.). Cancer: principles & practice of oncology. 9. ed. Philadelphia: Lippincott, 2011. 
DOHERTY, Gerard M. Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 
GOFFI, F. S. Técnica Cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 
4. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 
PUTZ, R.; PABST, R.; PUTZ, Renate (Ed.). Sobotta: atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 3 v. 
SAAD, Roberto Júnior. Cirurgia torácica geral. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 
 

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
EM SAÚDE MENTAL  

CARGA HORÁRIA: 300h 

EMENTA: Noções Básicas dos Transtornos Psiquiátricos - Diagnóstico, Diagnóstico 
Diferencial e Comorbidades. Sob a ótica da atenção secundária, serão realizados momentos 
de discussão teórica, compreendendo temas de clínica médica e saúde mental, além da 
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apresentação de caso clínico cenário real de prática. 
OBJETIVOS: 
- Obter Aliança terapêutica, 
- Realizar entrevista psiquiátrica, 
- Avaliar e diagnosticar os Transtornos Psiquiátricos. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Entrevista psiquiátrica e exame do estado mental. 
2. Transtornos do humor: Transtorno Depressivo; Transtorno Afetivo Bipolar. 
3. Transtornos de ansiedade: Transtorno do Pânico: Transtorno Obsessivo-compulsivo; 
Fobia Social; Fobia Específica; Transtorno de Ansiedade Generalizada; Transtorno de 
Estresse Pós-Traumático. 
4. Transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas: Álcool; Canabióides; Cocaína; 
Tabaco. 
5. Retardo mental. 
6. Transtorno de personalidade antissocial. 
7. Transtorno alimentar: Anorexia Nervosa; Bulimia Nervosa. 
8. Esquizofrenia. 
9. Outros transtornos psicóticos. 
10. Transtorno de déficit de atenção. 
11. Transtornos psicossomáticos. 
12. Psicofarmacologia. 
13. Reforma psiquiátrica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ANDREASEN, Nancy C. Introdução à psiquiatria. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2008. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de 
comportamento da CID – 10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: 
Artmed, 1993. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CARLAT, Daniel J. Entrevista psiquiátrica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicofármacos: consulta rápida. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
KAPCZINSKI, Flávio. Bases biológicas dos transtornos psiquiátricos: uma abordagem 
translacional. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
KAPLAN, Harold I. Tratado de psiquiatria. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999. 3 v. 
STAHL, Stephen M. Psicofarmacologia: base neurocientífica e aplicações práticas. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Medsi, 2002. 
 

2.6 PROJETO INTEGRADOR 

 

Considerando a Resolução MEC/CNE/CES nº 03, de 02 de julho de 2007, que dispõe 

sobre o conceito de hora-aula, o Parecer nº 8/2007 da Câmara de Educação a Resolução 

MEC/CNE/CES no. 03, de 02 de julho de 2007, publicada no DOU de 3 de julho de Superior 

do CNE – MEC, homologado pelo Ministro da Educação e publicado no DOU de 13 de junho 

de 2007, inclusive as correções publicadas no DOU em 13 de setembro de 2007, e as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Superiores de Graduação, o Centro 

Universitário Assis Gurgacz - FAG aprovou o Projeto Integrador dos Cursos Superiores de 

Graduação através da Resolução Nº 10A/2008 – CEPEG, de 17 de novembro de 2008, que 

resolveu: 

“Art. 2º. Doravante a carga horária contida nas matrizes curriculares de todos os 

cursos do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG será expressa em horas (60 minutos); 

Art. 3º. Por razões trabalhistas, as aulas permanecerão com duração de 50 minutos; 

Art. 4º. A integralização da diferença de 20% (vinte por cento) da carga horária dos 

cursos dar-se-á pelo aumento do número de semanas letivas, passando de 18 para 20 semanas 

semestrais e a inclusão de um Projeto integrador a cada semestre letivo; 

Art. 5º. O Projeto Integrador é uma prática pedagógica de caráter acadêmico-científico 

e cultural que envolve conhecimentos teórico-práticos articuladores de conteúdos curriculares 

ministrados nas disciplinas e atividades de cada período letivo do curso. 

Art. 6º. A carga horária do Projeto Integrador, constante no Plano de Ensino, varia de 

acordo com a carga horária da disciplina. 

Art. 7º. O Projeto Integrador tem como objetivos: 

• Integrar os componentes curriculares ministrados no curso, em determinado 

período letivo, em torno de um mesmo tema proposto promovendo ações 

interdisciplinares; 

• Conjugar os conhecimentos teórico-práticos abordados nas disciplinas; 

• Incentivar a produção de conhecimento nas diferentes áreas, estimulando a 

articulação do ensino com a pesquisa e a extensão, primando pelo rigor científico nas 

atividades acadêmicas; 

• Fomentar a iniciação científica em todas as fases de formação acadêmica da 

graduação; 

• Socializar conhecimentos científicos com a comunidade local e regional por 

meio de projetos de transferência do saber e de tecnologias, visando o exercício da 

responsabilidade social; 

• Fortalecer a identidade de excelência relacionada ao ensino, à pesquisa e a 

extensão nos cursos de graduação; 

• Integrar os conhecimentos ministrados entre os cursos de uma mesma área ou 

de diferentes campos de conhecimento, desenvolvendo abordagens interdisciplinares 

sobre a mesma problemática”. 
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2.7 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

 

O Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG, visando fomentar a política de inclusão 

social, além de cumprir o dispositivo legal, constante do Decreto nº 5.626, 22 de dezembro de 

2005, que prevê a inclusão de LIBRAS como componente curricular obrigatório - nos cursos 

de formação de professores, em nível médio e superior, e no curso de Fonoaudiologia, lançou 

como optativo, de livre escolha do acadêmico nos demais cursos referida disciplina.  

Assim, o Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG vem ofertando regularmente, a 

partir de 2009/2, ao longo do percurso acadêmico do aluno, este componente curricular que 

tem como fim oferecer conhecimentos básicos dessa Língua. 

Desta feita especificamente com a disciplina de LIBRAS, o Centro Universitário Assis 

Gurgacz - FAG está buscando contribuir tanto na formação do acadêmico, que atuará na área 

de docência, por evidenciar conhecimentos sobre as necessidades educacionais específicas 

dos alunos surdos, por meio da comunicação através da Língua de Sinais, quanto, de maneira 

especial, na formação de todos os demais acadêmicos interessados e comprometidos com a 

consolidação de uma sociedade inclusiva.  

 

2.8 EIXOS TRANSVERSAIS  

  

Os desafios em torno da formação do Medico, são inúmeros, uma vez que a sociedade 

está se tornando cada vez mais dinâmica e diversa. A acessibilidade dos meios de 

comunicação, a disseminação das redes de informação e a quebra de paradigmas do mundo 

moderno (ou pós – moderno) colocam uma série de dúvidas existenciais, que borbulham na 

mente de nossos acadêmicos.  

No entanto, o curso de Medicina do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG 

reconhece que a realidade supracitada não é exclusiva da instituição. O Brasil ampliou suas 

vagas no Ensino Superior, permitindo a continuidade de estudos para milhares de jovens; 

sendo que essa universalidade foi eivada de um sentimento de transformação, encontrado no 

plano epistemológico, ontológico e legal.  

Desta feita, sem se esquivar de sua missão de contribuir para a formação de um 

cidadão ativo e questionador, o curso de Medicina do Centro Universitário Assis Gurgacz - 

FAG trabalha em especial por meio dos módulos do Programa de Desenvolvimento Pessoal e 

Profissional e Bioética, que compõem o eixo de formação fundamento, as questões presentes 

nos Eixos Transversais (Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- 
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Brasileira e Indígena - Lei nº11.645 de 10/03/2008 e a Resolução nº 01, de 17 de junho de 

2004 do Conselho Nacional de Educação/ Conselho Pleno/DF).  

Ao procurar formar um acadêmico crítico em face à nova realidade, procura-se sair de 

um ensino positivista e normalista, oferecendo aos acadêmicos elementos questionadores de 

sua vida pessoal e profissional. Para tanto, sabe-se que os temas transversais (Ética, Saúde, 

Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo) assumem 

um papel de relevo, pois, o curso de Medicina do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG 

reconhece que sem eles, não há condições de oferecer subsídios para que os acadêmicos 

usufruam de uma cidadania plena. 

O curso de Medicina do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG, recebe grupos de 

acadêmicos cada vez mais eclético, que nutrem suas experiências através de múltiplos meios 

de informação. Reconhecendo que a diversidade é a marca da contemporaneidade, o curso 

almeja acompanhar criticamente essas transformações, oferecendo através dos eixos 

transversais condições para que nossos acadêmicos compreendam uma parcela dos conflitos 

candentes de nossa era; ao mesmo tempo em que procura-se avidamente formar sujeitos aptos 

para um mercado de trabalho cada vez mais exigente, competitivo e efêmero.  

Essas temáticas são difundidas também aos acadêmicos por meio de palestras, 

discussões em sala de aula, estas atividades justificam-se a partir da valorização da igualdade 

e a promoção de uma cultura de respeito e reconhecimento em torno de questões de 

identidade e diversidade cultural, racial e de gênero. 

Bem ainda, por meio dos módulos do Programa de Desenvolvimento Pessoal e 

Profissional, é trabalhada consciência ambiental, a educação ambiental (Lei nº 9.795/1999), 

essencial ao homem do futuro.    

 

2.9 METODOLOGIA  

 

Para essa formação integral já salientada neste PPC, que visa subsidiar a inserção do 

egresso no campo de atuação como sujeito de seu exercício profissional, evidencia-se uma 

metodologia que promova a formação de profissionais comprometidos com a sociedade, 

numa perspectiva que articula a prática e a teoria, numa visão crítica a respeito da realidade, a 

partir de um modelo curricular interdisciplinar orientado para a formação generalista. 

Essa formação conta com o desafio de se ter domínio de conhecimentos, habilidades e 

atitudes para atuar com competência, com qualidade formal, e política; e, ao mesmo tempo, 

responder às necessidades sociais. A adoção da metodologia, assim, está articulada com a 
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resolução de problemas concretos e com a formação ético-política, numa relação estreita entre 

teoria e prática, num movimento dinâmico - da “práxis”.  

Ressalta-se neste PPC uma proposta organizada em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais, os pilares do conhecimento postulados por Delors (2000): aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser e, como pontos fundamentais desse 

processo, destacam-se os seguintes princípios metodológicos: 

a) Aprendizagem centrada no estudante com uma relação dialógica 

emancipatória entre estudante-professor; 

b) O estudante como sujeito que necessita ser um participante ativo e 

responsável por seu processo de formação profissional em que os professores atuam como 

organizadores e facilitadores do processo;  

c) Indissociabilidade prática-teoria, integrando e promovendo a 

interdisciplinaridade e a  transdisciplinaridade; 

d) Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, pilares de formação, que 

devem ser vistos como interdependentes. Assim como o ensino está presente na formação 

do pesquisador e nas atividades de extensão da IES, a pesquisa encontra na extensão e no 

próprio ensino, campos fecundos de investigação. Por outro lado, as atividades de 

extensão possibilitam novas dimensões do processo formativo, aproximando os estudantes 

da realidade da área de abrangência da FAG e alimentando os projetos de pesquisa e 

construção de novos conhecimentos; 

e) A problematização do ensino - a partir de situações vivenciadas nas práticas 

de atenção a saúde, a problematização constitui um elemento essencial desta proposta. 

Num movimento de ação-reflexão-ação, o contato dos estudantes com os serviços de 

saúde e a articulação do projeto pedagógico com a proposta de assistência à saúde da 

Secretaria de Saúde do município são fundamentais na formação dos futuros profissionais;  

f)  A dinamicidade do plano pedagógico a construção e permanente 

reconstrução do PPC levando em consideração a avaliação formativa como feedback do 

processo, a educação permanente e o desenvolvimento docente. 

 A integração dos módulos com o Programa de Desenvolvimento Pessoal e 

Profissional, com o Programa de Aprendizagem Saude e Sociedade, com o Seminario 

Integrador e o caráter interdisciplinar e multidisciplinar currículo, visam ao aprendizado 

significativo abrangendo as diversas áreas do conhecimento. Baseiam-se no estudo dos 

problemas reais da comunidade; com aulas expositivas, preleções dialogadas, seminários, 

trabalhos em pequenos grupos, pesquisas baseadas em evidências, problematizações. 
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  A problematização, como método pedagógico segundo Bordenave e Pereira (1991), é 

principalmente utilizada no PASS, objetivando desenvolver a capacidade de aprender a 

aprender através da vivência da realidade, preparando o estudante para o trabalho em equipe, 

habilitando-o na resolução de problemas.  

 
 Fig. Ciclo Pedagógico da Problematização (TSUJI & AGUILAR-DA-SILVA, 2006) 

 

 A metodologia também dá ênfase ao treinamento de habilidades profissionais e de 

comunicação desde o início do Curso; preparando o aluno para atuação no SUS, inserindo-o 

na comunidade a partir do 1° período, com vistas ao entendimento e vivência da Organização 

dos Serviços de Saúde, valorização da Atenção Básica de Saúde e Programa de Saúde da 

Família.  

 No decorrer das aulas, são utilizadas varias técnicas educacionais adequadas para 

garantir a interdisciplinaridade e a interação; seja entre aluno e professor, aluno e paciente; 

alunos e coordenadores. Assim, o desenvolvimento da proposta pedagógica é fundamentado 

nos princípios da pedagogia interativa, priorizando a aprendizagem baseada em problemas 

(módulos temáticos) e a problematização.  

 Nos 1º períodos, há mais atividades expositivas e práticas de laboratórios, como 

estratégias norteadoras e facilitadoras do processo ensino-aprendizagem, com objetivo de 

resgatar conhecimentos prévios e orientar o aluno no estudo, garantindo um espaço protegido 

de ensino-aprendizagem. Essas atividades são organizadas visando atender à motivação para 

aqueles temas originados pela discussão do problema. Depois, a aprendizagem desloca-se da 

transferência passiva para a responsabilização do aluno na procura de informações e análises. 

O suporte estrutural se faz com orientações concomitantes, aulas expositivas e práticas, 
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atividades nas Unidades Básicas de Saúde, práticas laboratoriais básico/clínicas e no 

laboratório de habilidades clínicas e atitudes, ambulatórios próprios da Instituição e da rede 

pública de serviços e hospitais conveniados. O treinamento do estudante ocorre substanciado 

em temas envolvendo conteúdos disciplinares com integração imediata.  

 

2.9.1  Marco epistemológico 
 

A escolha de um modelo curricular interdisciplinar orientado para a formação 

generalista no curso de Medicina da FAG é a busca por propiciar a participação do estudante 

à vida cotidiana, no caso aos serviços de saúde e à comunidade e, a partir das experiências 

vividas num determinado cenário de ensino-aprendizagem, entender e ampliar, por meio de 

sucessivas aproximações, a compreensão sobre o que está ocorrendo e o que se pode fazer 

com os problemas identificados. 

Toma-se como princípio que um currículo interdisciplinar se implementa pela 

integração ensino-serviço e comunidade, sendo que as relações e transformações que 

ocorrerem são determinantes e determinadas pelos componentes dos processos constituídos 

durante esta integração. 

Hoje não faz mais sentido pensar o conhecimento fora do mundo do trabalho; o 

conhecimento visa a transformar o processo de trabalho numa relação estreita entre teoria e 

prática, num movimento dinâmico, a “práxis”. 

Dessa forma, toda atividade, ao incorporar uma intencionalidade, ou seja, uma 

finalidade previamente elaborada pelo sujeito torna a ação consciente, relacionando, de forma 

indivisível, a prática e a teoria, consciente e dinâmica, podendo ter a interferência dos seres 

humanos na transformação da realidade. A finalidade de todo o processo está no 

entendimento do que subjaz às aparências na realidade, ou seja, na construção de uma leitura 

crítico-reflexiva da realidade, transformando o estudante/professor/ profissional dos serviços 

de saúde em sujeito, determinando seu processo de formação e, ao mesmo tempo, sendo 

determinado pelo mesmo.  

Outra questão a ser abordada ao mobilizarem-se os cenários de ensino-aprendizagem 

para o campo do trabalho está na capacidade de integração professor-assistencial e o que 

pode decorrer dessa estratégia. Há uma lógica acadêmica que pretende ser mudada e que não 

se dá por completo de hora para outra, apresentando um processo de porosidade do novo 

penetrando na prática tradicional, com possibilidade de surgirem resistências e aceitações no 

transcorrer das atividades. Esse mesmo mecanismo pode ocorrer nos serviços, no momento 
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em que ele também pode se contaminar com os processos de mudança e se mostrar permeável 

às reflexões e construção de novos processos. Fica, dessa forma, exposta a necessidade de 

participação do serviço nos processos de mudanças da academia e vice-versa. 

Uma das questões que se têm colocado em relação à consolidação de práticas de saúde 

que compõem um modelo de atenção calcado nos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), é a problemática da força de trabalho em saúde, sendo que essa deve ser 

enfrentada tanto do ponto de vista da atuação profissional como da formação de pessoal. 

Aponta-se ao longo dos anos de implementação do SUS que a formação da força de 

trabalho em saúde proporcionada pelo aparelho formador não é adequada às necessidades de 

saúde da população brasileira nem às necessidades dos serviços (NOGUEIRA, 2002). 

Com isso, a escolha de modelos de organização curricular deve provocar mudanças na 

academia, nos processos de trabalho em educação e em saúde, tanto para os professores, ao 

terem que repensar seu papel no processo de formação, como para o estudante que terá que 

construir uma nova postura frente a sua formação, bem como para a própria instituição 

formadora que terá de construir novas parcerias em um ensino contextualizado, além de rever 

sua estrutura organizacional para atender a um ensino mais flexível (TSUJI & AGUILAR-

DA-SILVA, 20011). 

Gadotti e Romão (2000) destacam o mundo do trabalho como princípio ordenador da 

formação de jovens e adultos, considerando duas vertentes: a do questionamento das relações 

que engendram a sociedade e a da instrumentalização para exercer a atividade laboral, 

desenvolvendo o domínio de um conhecimento crítico para questionar a realidade e 

transformá-la. 

Esses princípios da educação de jovens e adultos também estão relacionados à 

formação em nível superior, uma vez que os profissionais, ao serem formados, deveriam estar 

preparados para a resolução dos problemas concretos, através de um processo pedagógico que 

permitisse a aproximação entre a formação e o dia-a-dia nos serviços de saúde e na 

comunidade, tendo compromisso com os problemas da sociedade e utilizando a pesquisa 

como instrumental para a busca e investigação das soluções, num esforço crítico-reflexivo.  

Demo (2000) considera ainda que o questionamento consiste na capacidade de os 

sujeitos serem competentes ao terem consciência crítica, questionando sobre o que fazem, 

elaborando os próprios projetos de vida, num determinado contexto histórico. A crítica sobre 

o que fazem cria nos sujeitos a possibilidade de superarem sua condição de massa de 

manobra, construindo alternativas por meio de sua intervenção e dos seus projetos. Dessa 
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forma, o papel da educação estaria no processo de constituição de sujeitos para que atuem 

com competência e não apenas pela competitividade. 

Mais importante que redesenhar ou retocar o que se idealizou como princípios 

norteadores das mudanças no setor saúde conforme foi proposto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais das profissões da área da saúde, há necessidade de iniciar processos, constituir 

novos sujeitos que tenham como imagem-objetivo transformar os desafios impostos pela 

realidade, estando esses relacionados aos problemas de saúde e à organização social.  

Justifica-se, dessa forma, a demanda pela estruturação de novos modelos pedagógicos 

e de intervenção em saúde (assistencial/gerencial), as quais pressupõem uma 

instrumentalização prática. As práticas em saúde não são estáticas, pois têm dinamicidade e 

historicidade, ou seja, os campos de conhecimento e de intervenções que compõem uma 

determinada época refletem aspectos como a compreensão da concepção do processo saúde-

doença em uma determinada sociedade, bem como a compreensão sobre a organização do 

processo de produção em saúde.  

Considerando a concepção de saúde-doença na perspectiva da qualidade de vida, na 

reorganização do setor saúde, através de ações de promoção, prevenção e recuperação, há 

necessidade também de se promoverem transformações na prática profissional, sendo um 

desafio a construção de novas tecnologias para a intervenção. Essas mudanças podem 

determinar também mudanças no processo de formação, articulando prática e teoria, 

buscando a integração ensino-serviço-comunidade, influenciando a instrumentalização dos 

novos profissionais. 

Minayo (1997) aponta que, em função da globalização, o mundo do trabalho é o setor 

em que as mudanças se fazem mais presentes. O avanço científico e tecnológico coloca, nesse 

momento histórico, o conhecimento como a força produtiva por excelência, exigindo uma 

(re)discussão dos processos de formação dos profissionais para que esses possam ser inseridos 

num mercado de trabalho em constante transformação. 

Ausubel et al (1980) ao apresentarem a Teoria da Aprendizagem Verbal 

Significativa, baseiam-se em dois princípios: os conteúdos de ensino devem ser relacionados 

logicamente; o estudante/profissional deve adotar uma atitude favorável a fim de tornar-se 

capaz de realizar essa relação dentro de suas estruturas cognitivas. Para que a aprendizagem 

significativa ocorra, três condições são importantes: os novos conhecimentos devem ser 

relacionados aos conhecimentos prévios que o estudante já possui; as experiências prévias do 

estudante/profissional sobre o conteúdo devem ser consideradas como ponto de partida para a 
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aprendizagem; deve-se realizar uma interação entre as ideias já existentes na estrutura 

cognitiva do estudante/profissional e as novas informações (MOREIRA, 1999).  

Para que ocorra a transformação das práticas profissionais, a formação deve estar na 

direção destes referenciais, buscando reflexão crítica sobre as práticas produzidas pelos 

profissionais nos serviços de saúde, ou seja, a problematização dos processos de trabalho, 

tomando como referencial as necessidades de saúde das pessoas e da população. Dessa forma, 

ao atuar-se por meio de ações reflexivas sobre o cotidiano dos sujeitos em ação, buscando 

compreender os processos de intervenção atrelados a determinados fins, está se tentando 

articular/discutir/negociar os interesses, desejos e vontades das pessoas com as necessidades 

sociais para um determinado fim.  

 

2.10 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

As práticas profissionais e ou  estágios supervisionados,  se constituem em atividades 

de fundamental importância no processo de construção do conhecimento e na experienciação 

da vida acadêmica, tanto para os professores como particularmente para os alunos, por 

oportunizar a relação da teoria com a prática, sempre que possível contextualizada, como um 

espaço importante de novas aprendizagens, em situação real de trabalho  

Portanto, é um momento integrador do currículo de graduação, ou seja, quando o 

acadêmico coloca em prática os aspectos que fundamentam a vida profissional. No entanto, 

não se resume a “um fazer específico”, e sim um momento de reflexão que deve enriquecer a 

teoria que lhe dá suporte. 

Sendo uma atividade prevista na matriz curricular do curso, o estágio curricular é uma 

atividade entrelaçada ao ensino e à pesquisa  e, portanto, é planejada, executada, 

acompanhada e avaliada pelos docentes do curso. É um processo criador, de investigação, 

explicação, interpretação e intervenção na realidade e produção do conhecimento a partir 

dessa realidade.    

Os estágios ou práticas profissionais são realizados em situação real de trabalho, em 

espaços e ou ambientes que favoreçam as atividades propostas na matriz curricular do curso. 

Nesses espaços/ambientes são desenvolvidas as práticas profissionais e os estágios , em 

conformidade e especificidade com as ementas das disciplinas curriculares do curso. 

O estágio curricular supervisionado no curso de graduação em Medicina, 

denominado também por internato médico é uma fase da formação do ensino em que o 

acadêmico deixa de ser apenas estudante para assumir também responsabilidades 
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profissionais. Neste período do curso, o aluno experimenta de forma concreta, o saber-fazer 

cotidiano da profissão.  

O Internato proporciona ao aluno a possibilidade de um contato com as áreas básicas 

do saber médico, numa perspectiva generalista; é realizado em tempo integral, pelo prazo de 4 

(quatro) períodos letivos - do nono ao décimo segundo - podendo ser prorrogado, para 

cumprimento da carga horária, ou do conteúdo curricular, em períodos de férias e recessos 

determinados pelo Colegiado de Curso, ouvidos os Coordenadores do Internato e do Curso. A 

carga horária a ser cumprida é de 2.800 (dois mil e oitocentas  horas); no IX período serão 

500 horas (quinhentas horas) no X período 1000 (mil horas) no XI 500 Horas e no XII 800 

Horas (Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Urgência e emergência , , 

Pediatria e Medicina da Família e Saúde Coletiva, ), estabelecidas no projeto pedagógico 

do curso, integralizadas em sistema de rodízio.  

A carga horária total do internato corresponde a 37,33% (trinta e sete, vírgula trinta e 

três por cento), atendendo, assim, ao que determina a legislação em vigor, que prevê o 

mínimo de 35% (trinta e cinco por cento) da carga horária total do curso.  

Durante o Internato, o aluno recebe treinamento intensivo, contínuo, assistido por 

preceptor, sob a supervisão docente, em instituição de saúde, própria e conveniada, assumindo 

corresponsabilidade pelo atendimento e pelas condutas diagnósticas e terapêuticas dos 

pacientes. O Internato inclui, necessariamente, aspectos essenciais nas áreas de Clínica 

Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, abrangendo 

atividades no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção à saúde, em cada área, quando 

aplicáveis.   

As atividades do Internato devem ser eminentemente práticas e sua carga horária 

teórica não pode ser superior a 20% (vinte por cento) do total de cada área do Internato. Os 

Programas de cada área do Internato são elaborados pelo Coordenador de Área, com a 

colaboração dos docentes e preceptores, estando, porém, a sua execução sujeita à aprovação 

prévia da Coordenação do Curso e Colegiado do Curso de Medicina da FAG. 

Do nono até o décimo segundo períodos, os alunos, distribuídos em grupo, em sistema 

de rodízio, circulam pelas 7 (sete) áreas, até que tenham passado por todas elas. A sequência 

rotativa das áreas do Internato é proposta pelo Coordenador de cada Área, em articulação com 

o Coordenador de Curso, e aprovada pelo Colegiado do Curso de Medicina. 

A operacionalização do Internato é ocorre no âmbito da FAG e em instituições 

próprias e conveniadas. O estabelecimento dos termos dos convênios, bem como das demais 

condições operacionais, é da competência da Diretoria Geral da FAG, ouvida a Coordenação 
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do Curso de Medicina, que considera, para cadastramento das instituições prestadoras de 

serviços médicos, entre outros, os seguintes critérios e/ou exigências: localização preferencial 

do campo de estágio em Cascavel e em áreas de abrangência; prova de funcionamento regular 

e existência de condições técnicas e científicas da instituição convenente, compatíveis com as 

exigências da formação a ser dispensada ao Interno, a juízo do Colegiado de Curso, bem 

como a existência de pessoal médico capacitado para exercer a função de Preceptor. 

Sob o ponto de vista administrativo, o Internato Médico conta com a participação de: 

• Colegiado do Curso de Medicina; 

• Coordenador do Curso de Medicina; 

• Coordenadores de Área (Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia e 

Obstetrícia e Saúde Coletiva);  

• Docentes; 

• Preceptores. 

O Colegiado do Curso de Medicina, além de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, é o órgão colegiado de primeira instância do Internato, estando sob sua 

competência: aprovar a organização geral do Internato; acompanhar o andamento das 

atividades do Internato; propor critérios para firmar convênios para o Internato, a serem 

aprovados pela Diretoria Geral; aprovar as escalas dos rodízios dos Internos pelas Áreas do 

Internato; recomendar à Coordenação do Curso e aos demais participantes do Internato as 

ações que visem maior eficiência discente e docente nas atividades do Internato; apreciar 

recursos contra os resultados das avaliações atribuídos pelos Docentes e Preceptores aos 

internos; emitir parecer sobre a saída do interno para cursar Internato em ambiente fora da 

FAG, submetendo-o à Diretoria Geral; aprovar, no seu âmbito de competência, o calendário 

semestral das atividades do Internato, a ser incorporado no calendário letivo da FAG; 

coordenar a avaliação diagnóstica e designar Comissão que a faça; executar as demais ações 

necessárias à boa realização do Internato, ouvidos o Coordenador de Curso e os 

Coordenadores de Área. 

Os Coordenadores de Área do Internato, subordinado administrativamente ao 

Coordenador do Curso de Medicina, são médicos, professores do Curso de Medicina, 

indicados pela Diretoria Geral da FAG, que passam a pertencer ao Colegiado do Curso de 

Medicina, com direito a voz e voto, por força de sua função. Nos impedimentos dos 

Coordenadores de Área do Internato, a Diretoria Geral indica seu substituto.  

São atribuições dos Coordenadores de Área do Internato: - zelar e fazer cumprir as 

normas estabelecidas no Regulamento do Internato; - coordenar, acompanhar, controlar e 
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avaliar a execução do Internato, em sua respectiva área de atuação; - elaborar o planejamento 

das atividades didáticas a serem desenvolvidas, apresentando-o ao Coordenador de Curso para 

aprovação do Colegiado de Curso; - orientar os alunos em relação às suas atividades e a seus 

direitos e deveres; - prestar informações em relação ao desenvolvimento do Internato. - 

apresentar os resultados de cada avaliação discente ao Colegiado de Curso; - elaborar a 

proposta de distribuição dos alunos matriculados, pelas Áreas do Internato; - resolver as 

questões afeitas à sua competência, - informar ao Coordenador do Curso de Medicina, por 

escrito, as dificuldades surgidas na execução de sua função, encaminhando sugestões de 

melhoria. 

O Docente tem vinculo empregatício com a FAG, com as seguintes atribuições: - 

acompanhar, orientar, analisar e avaliar as atividades dos internos; - cumprir e fazer cumprir o 

Programa de Internato de cada Área e as normas regulamentares do internato e 

complementares; - realizar reuniões científicas e de orientação com os internos, de acordo 

com o Programa de Internato; - trabalhar em equipe, sob a coordenação do Coordenador de 

Área; - interagir com os demais Docentes e Preceptores para intercâmbio de informações úteis 

à avaliação e melhoria do desempenho dos internos e do próprio Internato. 

Consideram-se Preceptores os médicos, com registro no CRM, atuantes nos 

respectivos cenários de aprendizagem do Internato, tendo como atribuições: - cumprir e fazer 

cumprir os Programas do Internato; - assistir e orientar os internos em suas atividades 

práticas; - acompanhar a atuação dos internos; - prestar informações aos Coordenadores de 

Área e aos demais Docentes sobre o andamento dos programas e o desenvolvimento dos 

internos.  

 

2.10.1 Marco conceitual  

 

O Estágio Curricular/Internato do Curso de Medicina da FAG está concebido, 

estruturado e operacionalizado em consonância com o que propõem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2001) em seu Art.7º - A formação do médico incluirá, como etapa 

integrante da graduação, estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime 

de internato, em serviços próprios ou conveniados, e sob a supervisão direta de docentes da 

própria Escola/Faculdade. E no seu parágrafo 1º - O estágio curricular obrigatório de 

treinamento em serviço incluirá necessariamente aspectos essenciais nas áreas de Clínica 

Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, devendo incluir 

atividades no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção em cada área. 
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 Assim, o internato médico, é novo cenário de ensino-aprendizagem a ser 

disponibilizado ao aluno para possibilitar a formação médica de qualidade pela capacitação do 

profissional a utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados 

cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no primeiro, 

segundo e terceiro níveis de atenção à saúde, bem como, realizar procedimentos clínicos e 

cirúrgicos indispensáveis ao atendimento ambulatorial e ao atendimento inicial das urgências 

e emergências em todas as fases do ciclo biológico.  

Nessa perspectiva, nos dois últimos anos do Curso de Medicina da FAG, a prática 

clínica intensifica-se através do Internato Médico rotativo a ser desenvolvido em níveis 

primários, secundários e terciários de atenção à saúde em cenários de ensino-aprendizagem, 

onde são disponibilizados serviços assistenciais, incluindo, hospitais, ambulatórios e centros 

de saúde, da rede pública e particular conveniada, com capacidade de absorção dos internos, 

atendendo aos indicadores de qualidade preconizados pelo MEC (5 ou mais leitos nas 

unidades hospitalares, própria e conveniadas, para cada vaga oferecida no processo seletivo 

de ingresso no curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; 

atendimento primário e secundário, capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto 

a referir casos que necessitem cuidados especializados). 

Desta forma, no decorrer de todo o processo de ensino-aprendizagem clínica, os 

estudantes se deparam com diferentes necessidades de saúde das pessoas em situações reais 

realizando procedimentos que o auxiliam na resolução das situações apresentadas. Tais 

situações são refletidas com uso dos princípios da Problematização. Nas preceptorias e nas 

sessões de discussão clínica também se utilizarão passos metodológicos para o 

desenvolvimento de raciocínio clínico da situação-problema real em estudo. Este movimento, 

segundo Tsuji e Zanolli (2004), deve incluir aspectos biológicos, psicológicos e sociais, e 

exame clínico realizado pelo estudante seguindo: 

I. Discussão da anamnese e exame clínico (esclarecimento de dúvidas, 

solicitação/fornecimento de dados adicionais identificados pelo grupo, análise da 

qualidade da história e exame clínico pelos pares, e preceptor). 

II. Resumo do problema, identificando os dados relevantes (pelo estudante 

responsável pelo paciente ou por um colega do grupo). 

III. Integração dos dados de história (fatos da vida do paciente) e exame clínico 

com experiências e conhecimentos prévios, desenvolvendo raciocínio clínico e discutindo 

as possibilidades diagnósticas, fundamentadas nos processos de produção da doença 

(considerando os aspectos psicológicos, sociais e biológicos). 
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IV. Elaboração dos diagnósticos possíveis para o problema e planejamento da 

investigação e de cuidados do paciente, justificando e discutindo a real necessidade, 

sensibilidade, especificidade e quais os resultados esperados dos exames solicitados, bem 

como permissão e orientação ao paciente quanto à realização destes. 

V. Identificação das lacunas de conhecimento e dificuldades de habilidades e 

desempenhos dos estudantes, e planejamento conjunto das estratégias para superá-los. 

VI. Busca de informações e capacitação de habilidades e desempenhos. 

VII. Compartilhamento das informações obtidas com os integrantes do grupo. 

Rediscussão do caso, considerando os dados obtidos na busca. Avaliação do trabalho 

desenvolvido pelo grupo (auto e pares).  

Os autores salientam ainda que a boa prática clínica é o coração de um bom processo 

de ensino-aprendizagem. E concluem que o professor na área clínica deve ser um profissional 

que presta cuidados com alta qualidade, demonstrando atitudes pessoais e interpessoais 

adequadas e praticando a medicina de maneira eticamente responsável. 

É importante ressaltar que, em todo este processo, o atendimento é centrado no 

paciente. Os ambientes de aprendizagem não são utilizados apenas como campo de prática 

dos estudantes, mas, sim, como cenários de aprendizagem com a integração dos estudantes e 

dos docentes, incentivando sua participação na atenção global ao paciente (TSUJI e 

ZANOLLI, 2004). 

 

2.10.2 Competências, habilidades e atitudes desenvolvidas no Internato 
  

Os estágios curriculares/Internato, ofertados do nono ao décimo segundo períodos 

letivos do curso são complementares na medida em que buscam o desenvolvimento de 

desempenhos progressivamente mais elaborados, com graus crescentes de complexidade 

requerendo maior autonomia de tomada de decisão e que vão permitir a construção das 

competências do futuro médico. 

As competências do médico se explicitam no desempenho de tarefas pertinentes à 

profissão, nos diferentes cenários de trabalho nos quais elas são realizadas. É no 

desenvolvimento das tarefas do dia-a-dia nas enfermarias, ambulatórios, no cuidado de 

pacientes e suas famílias, na relação com outros profissionais de saúde e na reflexão sobre o 

conhecimento que sustenta essas práticas, que o estudante irá adquirir e aprimorar as 

competências necessárias para o exercício profissional. 

Desempenhos Comuns: 
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São considerados comuns a todos os estágios de internato: 

• Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos, 

competências, habilidades e atitudes adquiridos nos ciclos anteriores do curso de 

graduação;  

• Orientar o exercício profissional para as necessidades dos pacientes e seus 

familiares, estabelecendo uma relação baseada no reconhecimento dos valores e 

manifestações socioculturais nela envolvidos; 

• Integrar e avaliar, sob a perspectiva clínica e epidemiológica, informações 

colhidas na história clínica e de vida do paciente, no exame clínico e na exploração 

diagnóstica complementar; 

• Realizar procedimentos clínico-terapêuticos essenciais no atendimento às 

urgências/emergências e calamidades, principalmente aqueles envolvidos na preservação e 

na qualidade da vida; 

• Intervir, de forma efetiva, em qualquer nível de atendimento, a partir da 

identificação de riscos à saúde, tendo como base os conhecimentos da epidemiologia, da 

prática baseada em evidências, do desenvolvimento da personalidade e dos processos de 

produção de doenças; 

• Reconhecer-se integrante da complexa relação estabelecida entre profissionais, 

pacientes, familiares, outros membros da equipe de saúde, a instituição e a comunidade, 

desenvolvendo a consciência das limitações, responsabilidade e deveres éticos do médico; 

• Escolher, de forma compartilhada com o paciente e outros profissionais da 

equipe, os procedimentos diagnósticos e terapêuticos mais apropriados, com base nas 

relações de risco, custo e benefício e no consentimento informado; 

• Comunicar-se com eficiência em contextos de natureza diversa: interpessoal, 

organizacional e de pequenos grupos; 

• Identificar as possibilidades de intervenção nos níveis de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação, nos planos individual, familiar e comunitário, segundo a 

ocorrência, distribuição e impacto dos problemas de saúde da comunidade; 

• Vivenciar experiências em atividades resultantes da interação escola médica-

comunidade, pela participação em trabalhos extra-hospitalares, ou de campo; 

• Intervir nos problemas de saúde identificados em sua área de atuação, 

utilizando instrumental de planejamento e programação de saúde; 
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• Reconhecer os limites e as possibilidades do trabalho médico na transformação 

dos problemas de saúde em sua área de atuação, interpretando as implicações da 

organização dos sistemas nacional e local de saúde para a prática profissional e a gestão 

em saúde; 

• Acompanhar e avaliar sistematicamente a literatura científica e o 

desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia em saúde para orientar propostas 

inovadoras e comprometidas com a qualidade do cuidado às pessoas; 

• Entender o processo permanente de aprendizagem vivenciado no exercício 

profissional, por meio do reconhecimento de suas dificuldades, erros e limitações do 

conhecimento; 

• Participar das atividades de ensino-aprendizagem, compreendendo sua 

dimensão educativa também encontrada na prática profissional com pacientes, familiares e 

equipe de saúde. 

• Desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional 

continuado. 

 

 

2.10.3  Estágio por área do conhecimento médico 
 

2.10.3.1 Estágio supervisionado em Clinica Cirúrgica e Urgência e Emergência 

 

Objetivos 

• Formar o estudante na área de domínio da especialidade de Cirurgia; 

• Fornecer ao estudante subsídio teórico-prático, visando à integração do 

conhecimento da área da especialidade ao conhecimento mais genérico da atenção à saúde 

do indivíduo; 

• Elaborar a atenção integral ao paciente cirúrgico de maneira humanizada e 

responsável; 

• Trabalhar em conjunto o conceito de equipe interprofissional com profissionais 

da área de enfermagem, psicologia, fisioterapia e outras áreas afins da especialidade; 

• Estimular a frequência no Centro Cirúrgico, aprimorando o comportamento na 

sala cirúrgica e o lidar com técnicas anestesiológicas, rotinas de assepsia e antissepsia, 

manuseio de instrumental cirúrgico; 
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• Identificar as alterações do período pré e pós-operatório, indicando os 

procedimentos necessários à sua correção; 

• Treinar a prática em relação a curativos, sondagens e introdução de cateteres; 

• Reconhecer os casos de urgência e emergência, solicitando a atuação do 

especialista; 

• Fornecer treinamento para interpretação de resultado de exames subsidiários 

em Cirurgia. 

 

Tarefas Específicas 

 

• Avaliar o estado clínico e emocional dos pacientes, buscando estabelecer boa 

relação examinador-paciente, procurando informá-lo e a seus familiares sobre o ato 

cirúrgico, sua finalidade e riscos; 

• Avaliar o paciente no pré-operatório tomando medidas necessárias para 

compensar alterações que possam comprometer o ato cirúrgico; 

• Avaliar a evolução do pós-operatório, considerando as alterações metabólicas 

inerentes ao momento; 

• Instrumentar e auxiliar intervenções cirúrgicas; 

• Apresentar diariamente para a equipe os dados de evolução e condutas tomadas 

nos casos avaliados, bem como relatório de atividades realizadas durante o plantão. 

 

 Cenários de Aprendizagem   

 

• Hospital São Lucas  e ambulatórios  

• Hospital do Câncer de Cascavel e ambulatórios  

• CEONC e ambulatórios 

 

Enfermaria de Cirurgia 

 

• Responsabilizar-se integralmente pelo paciente enquanto este permanecer 

hospitalizado, avaliando-o desde a internação, identificando as interferências no estado 

clínico, solicitando exames complementares, descrevendo evolução clínica diária, 
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realizando curativos, sondagens e cateterismos, acompanhando o paciente, sempre que 

necessário e participando das interconsultas. 

 

Centro Cirúrgico 

• Participar de atos operatórios na condição de instrumentador ou segundo 

auxiliar; 

• Acompanhará, prestando auxílio ao anestesiologista durante a execução do ato 

anestésico. 

 

Ambulatório 

• Participar de treinamento prático ambulatorial, iniciação a atos operatórios, 

avaliação pré-operatória, cuidados e evolução pós-operatória e de estudo da metabologia 

cirúrgica. 

 

 Outros Cenários  

• Participam regular e assiduamente de Seminários e Reuniões de estudo de 

casos clínicos: discussão e exemplificação; técnicas dos principais procedimentos 

abdominais, pélvicos, torácicos e de cabeça e pescoço, entre outros.  

 

2.10.3.2 Estágio supervisionado em Clinica Médica e Urgência e Emergência 

 

 Objetivos 

 

• Capacitar o aluno a atender o paciente que procure o Sistema de Saúde; 

• Habilitar o aluno a resolver ou bem encaminhar os pacientes com problemas de 

saúde mais comuns; 

• Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação; 

• Promover o aperfeiçoamento ou a aquisição de atitudes adequadas à assistência 

aos pacientes e a capacitação em técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício de atos 

médicos básicos; 

• Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção 

das doenças; 
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• Possibilitar a prática da assistência integrada, através do estímulo à interação 

dos diversos profissionais de saúde, reconhecendo o papel de cada um em uma equipe 

interprofissional de atenção ao paciente; 

• Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres do 

médico perante o paciente, a instituição e a comunidade; 

• Fomentar a necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado. 

 

Tarefas específicas 

 

O estudante deve promover a atenção à saúde do adulto de forma ética e humanizada, 

sendo capaz de:  

• Valorizar a entrevista médica e o exame físico enquanto ferramenta de grande 

poder terapêutico e importante instrumento para orientação do diagnóstico e condutas 

primárias; 

• Conhecer o paciente para fornecer um tratamento médico individualizado de 

acordo com as necessidades e limitações de cada um; 

• Ampliar as noções de propedêutica desarmada e armada para o adequado 

diagnóstico diferencial das síndromes mais frequentes na prática diária; 

• Utilizar os exames complementares segundo uma hierarquia de complexidade e 

custos de acordo com as necessidades de saúde do paciente; 

• Distinguir clinicamente as situações de emergência, urgência ou eletiva, 

tomando os cuidados necessários segundo os diferentes graus de risco encontrados, 

visando à preservação da vida, o bem-estar e medidas adequadas para melhor prognóstico 

dos pacientes; 

• Utilizar as diretrizes de conduta dos órgãos normativos para tratamento das 

principais condições clínicas do dia-a-dia; 

• Prescrever, sob a supervisão docente, segundo as normas científicas e técnicas 

vigentes, maximizando a aderência às mudanças de hábito e os  benefícios do tratamento 

farmacológico, mas sempre observando o custo-efetividade e possíveis efeitos adversos do 

mesmo; 

• Desenvolver habilidades para os principais procedimentos invasivos 

ambulatoriais e hospitalares; 
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• Atuar segundo rotinas de atendimento ao adulto nos diversos setores 

hospitalares (enfermarias, ambulatórios e unidade de terapia intensiva) sob a supervisão 

direta do professor e/ou médico assistente; 

• Intervir de forma efetiva em situações de risco à saúde, usando os 

conhecimentos de epidemiologia e da prática baseada em evidências; 

• Obter a história clínica e realizar exame físico do paciente e apresentar ao 

professor/preceptor para discussão, elaboração de plano de investigação diagnóstica e 

tomada de conduta;  

• Indicar plano de cuidados levando em conta a singularidade orgânica, social e 

psico-afetiva do paciente; 

• Indicar os exames complementares de conformidade com o diagnóstico clínico 

resultante da discussão, conhecendo os fundamentos, sensibilidade, especificidade e os 

custos de cada exame;  

• Registrar de forma clara, concisa e com caligrafia legível ou no computador a 

evolução diária, os procedimentos realizados, cuidados indicados para cada paciente no 

prontuário, mantendo-o organizado e atualizado, identificando os registros com assinatura 

e carimbo do interno e de seu preceptor; 

• Prescrever medicamentos, considerando os mecanismos de ação, via de 

administração, farmacodinâmica, efeitos colaterais, relação custo/benefício e evidência de 

efetividade; 

• Elaborar plano de cuidados com a equipe e encaminhar o paciente ao serviço 

de origem ou ambulatório de especialidade com sumário das ocorrências ou contra 

referência, na alta do paciente; 

• Saber identificar, em cada consulta, as situações de relevância dentro da 

especialidade trabalhada. 

 

Cenários de Aprendizagem   

 

• Hospital São Lucas FAG  e ambulatórios UTIS 

• CEONC enfermarias e ambulatórios 

• UOPECAN enfermarias e ambulatórios 

• UPAS  
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Unidade de Terapia Intensiva 

 

• Respondem por leitos específicos, tomando conhecimento minucioso dos 

detalhes de cada caso clínico. 

• Evoluem os pacientes verificando se houve melhoria ou piora da condição 

clínica, discutindo com o docente todas as condutas e dúvidas que possam aparecer. 

 

Outros Cenários  

 

• Participam regular e assiduamente de Seminários e Reuniões de estudo de 

casos clínicos: discussão e exemplificação; entre outros.  

 

2.10.3.3 Estágio supervisionado em Ginecologia/Obstetrícia e Urgência e Emergência   

 

Objetivos   

 

- GINECOLOGIA 

 

• Promover ações na educação em saúde da mulher e educação sexual;  

• Atuar segundo os princípios bioéticos;  

• Desenvolver boa relação médico paciente e vínculo com a paciente em saúde 

da mulher;   

• Reconhecer e respeitar a paciente no contexto social, cultural e econômico;   

• Identificar e aplicar as normas de biossegurança do médico; 

• Estimular e fomentar a relação inter e multidisciplinar;  

• Reforçar os tópicos gerais vistos durante o curso teórico e introduzir o 

acadêmico nos diversos setores específicos da especialidade; 

• Fornecer treinamento para interpretação dos resultados de exames 

complementares na prática ginecológica; 

• Identificar e cuidar dos transtornos mais prevalentes com relação à saúde da 

mulher; 
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OBSTETRÍCIA 

• Exercitar atividades práticas em Obstetrícia, sob supervisão, nos ambulatórios 

de pré-natal de risco habitual e pré-natal de alto risco, ambulatórios de planejamento 

familiar, enfermarias da maternidade, centro de parto normal, sala de parto e centro 

cirúrgico; 

• Participar de atividades acadêmicas como ciclo pedagógico, seminários, 

discussão de casos clínicos e cirúrgicos, sessões clínicas conjuntas com outras áreas como 

a Pediatria, Neonatologia e Saúde Coletiva; 

• Desenvolver atitudes no relacionamento com as pacientes e seus familiares, 

professores e supervisores, colegas e funcionários dentro dos melhores princípios da ética 

médica. 

• Desenvolver competência e habilidades para identificar os sintomas de 

gravidez, saber diagnosticá-la e realizar os procedimentos semióticos no atendimento pré-

natal a gestantes de risco habitual e de alto risco;  

• Conhecer os problemas clínicos mais frequentes em obstetrícia e saber 

identificá-los e tratá-los convenientemente;  

• Conhecer os diversos métodos diagnósticos complementares em obstetrícia, 

suas indicações clínicas e interpretação; 

• Desenvolver competência e habilidades para realização de procedimentos 

semióticos nas gestantes e puérperas internadas na enfermaria da maternidade; 

• Acompanhar o puerpério, identificando as modificações fisiológicas que 

ocorrem, as patológicas que podem ocorrer e seus tratamentos e treinar a prática do 

aleitamento materno; 

• Desenvolver competência e habilidades para realização de procedimentos de 

prescrição, solicitação e interpretação de exames complementares, evolução em prontuário 

e alta hospitalar das pacientes internadas; 

• Adquirir conhecimentos das principais e mais comuns patologias na área de 

Obstetrícia; 

• Conhecer os diversos métodos contraceptivos, indicações, suas vantagens e 

desvantagens e saber orientá-los às pacientes;  

• Desenvolver competência e habilidades para diagnosticar e acompanhar todos 

os períodos do trabalho de parto e utilizar corretamente o partograma adotado pela 

instituição; 
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• Realizar o parto normal, seguindo todos os procedimentos necessários; 

• Auxiliar e instrumentar procedimentos cirúrgicos obstétricos;  

• Conhecer as principais intercorrências durante o trabalho de parto e as 

indicações de cesariana; 

• Trabalhar em conjunto o conceito de equipe multidisciplinar com profissionais 

da área de enfermagem, psicologia, fisioterapia e outras áreas afins da especialidade. 

 

 Tarefas específicas 

 

• Avaliar o estado clínico e emocional das pacientes, buscando estabelecer boa 

relação examinador-paciente e medidas necessárias para compensar alterações que possam 

comprometer o parto; 

• Avaliar a evolução do trabalho de parto e do puerpério, considerando as 

alterações metabólicas inerentes ao momento; 

• Instrumentar intervenções cirúrgicas; 

• Assistir partos naturais sob orientação do preceptor; 

• Apresentar diariamente para a equipe os dados de evolução e condutas tomadas 

nos casos avaliados, bem como relatório de atividades realizadas durante o plantão. 

 

Cenários de Aprendizagem 

 

• Hospital São Lucas - FAG 

• Hospital do Câncer de Cascavel - UOPECCAN 

• Unidades Básicas de Saúde /Prefeitura Municipal de Cascavel- Paraná  

• Hospital Bom Jesus de Toledo 

 

Enfermaria 

 

• Evoluir e prescrever os prontuários;  

• Providenciar e checar exames subsidiários pré- e pós-operatórios;  

• Providenciar e checar interconsultas; 

• Realizar pequenos procedimentos em Ginecologia; 

• Orientar pacientes e familiares;  
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• Realizar a alta, com os devidos encaminhamentos. 

 

Ambulatório 

 

• Atender pacientes ambulatoriais, realizando anamnese e exame das pacientes; 

• Desenvolver ações em saúde da adolescente;  

• Promover educação sexual;   

• Orientar métodos contraceptivos;  

• Identificar casos de violência sexual e referendar;  

• Realizar prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, procedimentos 

legais pertinentes e referendar para rede de cuidados; 

• Reconhecer os desvios do crescimento, desenvolvimento sexual e do padrão 

menstrual; 

• Identificar os aspectos de normalidade da saúde reprodutiva da mulher; 

• Diagnosticar e tratar os distúrbios menstruais e sangramentos genitais, queixas 

mamárias, infertilidade, dor pélvica, referenciando quando necessário;  

• Atuar na prevenção primária e secundária das neoplasias mais prevalentes 

(mama e colo de útero); 

• Identificar, orientar e conduzir os sinais e sintomas mais comuns do climatério 

(vasomotores, sangramentos pós-menopausa, uroginecológicos, psicológicos e de 

sexualidade); 

• Atuar na prevenção primária e secundária de doenças crônico degenerativas do 

climatério como osteoporose, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia; 

• Diagnosticar urgência e/ou emergência ginecológica. 

 

Centro Cirúrgico 

 

• Participar de atos operatórios das pacientes sob seus cuidados. 

 

 Outros Cenários  

 

• Participam regular e assiduamente de Seminários e Reuniões de estudo de 

casos clínicos: discussão e exemplificação; entre outros.  
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2.10.3.4 Estágio supervisionado em Pediatria e Urgência e Emergência 

 

Objetivos 

 

• Tornar o estudante capacitado a resolver ou bem encaminhar os problemas de 

saúde da população a que vai servir; 

• Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos nos ciclos anteriores do curso de graduação; 

• Promover o aperfeiçoamento ou a aquisição de atitudes adequadas à assistência 

aos pacientes; 

• Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção 

das doenças; 

• Permitir melhor capacitação em técnicas e habilidades indispensáveis ao 

exercício de atos médicos básicos; 

• Possibilitar a prática da assistência integrada, através do estímulo à interação 

dos diversos profissionais da equipe de saúde; 

• Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres do 

médico perante o paciente, a instituição e a comunidade; 

• Desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional 

continuado. 

 

Tarefas específicas 

 

• Atuar segundo rotinas de atendimento à criança nos diversos setores dos 

hospitais (Alojamento conjunto, Sala de Parto, Berçário, Unidade de Terapia Intensiva e 

Enfermaria) sob supervisão direta do professor e médico assistente; 

• Atuar segundo rotinas de atendimento ambulatorial em nível secundário 

(especialidades) sob orientação direta do professor; 

• Acompanhar a gestante no pré-parto, acolhendo-a em suas necessidades e 

assistindo-a no parto normal e puerpério; 

• Recepcionar e avaliar o recém-nascido, assistindo-o na sala de parto e 

alojamento conjunto; 
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• Promover o aleitamento materno e favorecer o estreitamento da relação mãe-

bebê; 

• Avaliar clinicamente o recém- nato, lactente, pré-escolar, escolar e adolescente 

e estabelecer plano de cuidados ajustado às demandas de saúde de cada criança e de sua 

família, segundo graus de risco identificados e requerimentos para recuperar e/ou 

melhorar a saúde; 

• Distinguir clinicamente as situações de emergência, urgência ou eletiva, 

tomando os cuidados necessários segundo os diferentes graus de risco encontrados, 

visando à preservação da vida, o bem-estar e um melhor prognóstico dos pacientes; 

• Intervir de forma efetiva em situações de risco à saúde, usando os 

conhecimentos de epidemiologia e da prática baseada em evidências. 

 

 Cenários de Aprendizagem 

 

• Hospital São Lucas, maternidade e ambulatórios 

• UOPECCAN 

• Unidades Básicas de Saúde / Prefeitura Municipal de Cascavel. Paraná 

• Unidades de Pronto Atendimento / Prefeitura Municipal de Cascavel. Paraná 

 

  Berçário e sala de parto 

 

• Realizar anamnese das pacientes em trabalho de parto, visando identificar 

fatores de risco para o feto e o recém- nascido; 

• Familiarizar-se com a humanização da atenção perinatal; 

• Diagnosticar o recém-nascido normal por meio do exame clínico e de dados da 

história obstétrica da mãe; 

• Conhecer e dominar o uso do material necessário ao atendimento adequado do 

recém-nascido na sala de parto; 

• Promover a assistência e cuidados básicos na sala de parto aos recém-nascidos 

decorrentes de gestações a termo e sem complicações; 

• Realizar o exame clínico geral do recém-nascido; 

• Sensibilizar as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento materno 

exclusivo;  
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• Orientar a mãe quanto aos cuidados com o recém-nascido e consigo própria no 

puerpério; 

• Orientar, por ocasião da alta, quanto à primeira vacinação, teste do pezinho e 

acompanhamento em unidade básica de saúde.  

 

     Enfermarias e ambulatórios 

 

• Realizar história e exame clínico junto ao paciente/acompanhante e apresentar 

ao professor / preceptor para correção, discussão, estabelecimento do diagnóstico, 

elaboração de plano de investigação e tomada de conduta;  

• Indicar plano de cuidados levando em conta a singularidade orgânica, social e 

psico-afetiva dos pacientes, aplicando os princípios da prática baseada em evidências; 

• Solicitar os exames complementares de conformidade com o diagnóstico 

clínico resultante da discussão, conhecendo os fundamentos, sensibilidade, especificidade 

e os custos de cada exame;  

• Comunicar-se com a família/acompanhante para: obtenção de informações, 

consentimento para procedimentos sobre o paciente; informar o diagnóstico, prognóstico; 

orientação de cuidados necessários e esclarecimento de dúvidas;  

• Registrar de forma clara, concisa e com caligrafia legível a evolução diária, os 

procedimentos realizados, cuidados indicados para cada paciente, mantendo-o organizado 

e atualizado, identificando os registros com assinatura e carimbo do estagiário e de seu 

professor/preceptor; 

• Prescrever medicamentos, considerando os mecanismos de ação, via de 

administração, farmacodinâmica, efeitos colaterais, relação custo/benefício e evidência de 

efetividade; 

• Elaborar plano de cuidados com a equipe nuclear e encaminhar o paciente ao 

serviço de origem ou ambulatório de especialidade com contra-referência, na alta do 

paciente; 

• Saber identificar, em cada consulta, as situações de relevância dentro da 

especialidade trabalhada. 

 

    

 



167 

 

 Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Unidade Intermediária 

 

• Atuar segundo as rotinas de higienização e conduta humanizada próprias de 

uma unidade de cuidados intensivos; 

• Atuar segundo as rotinas de admissão do recém-nascido na UTI; 

• Realizar anamnese junto aos pais ou acompanhantes de forma objetiva, dando 

ênfase ao principal problema, caso os pais estejam presentes; 

• Acolher a família do paciente crítico de forma humanizada, respeitando a 

angústia vivenciada por esta dentro do quadro de risco enfrentado pelo recém-nascido na 

UTI; 

• Aplicar os procedimentos-padrão indicados no atendimento ao paciente grave 

em parada cardiorrespiratória; 

• Tentar realizar os procedimentos de urgência que forem solicitados pelo 

plantonista/preceptor do setor, sempre sob observação e orientação dos mesmos; 

• Conhecer e identificar a aparelhagem usada na UTI; 

• Identificar os casos de maus tratos e abuso em pacientes com trauma, 

estabelecendo as medidas adequadas de atendimento e de proteção; 

• Examinar o recém-nascido respeitando as restrições impostas por sua 

enfermidade naquele momento; 

• Ser capaz de identificar os sinais de piora clínica do recém-nascido em 

acompanhamento. 

 

  Outros Cenários  

 

• Participam regular e assiduamente de Seminários e Reuniões de estudo de 

casos clínicos: discussão e exemplificação; entre outros.  
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2.10.3.5 Estágio supervisionado em saúde coletiva, medicina geral de familia e 

comunidade 

 

 Objetivos 

 

• Oferecer atendimento integral centrado no paciente e em seu contexto familiar, 

em qualquer fase do seu desenvolvimento; 

• Oferecer atividades coletivas de prevenção e promoção da saúde; 

• Desenvolver atividades de educação para saúde e utilizar de forma eficiente os 

recursos da saúde; 

• Promover conhecimento das necessidades em saúde individual, coletiva, 

educação em saúde e gestão de processos de trabalho. 

 

 Tarefas específicas 

 

• Realizar consulta individual na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou domicílio 

de demanda espontânea e demanda programada de acordo com as necessidades e ciclo de 

vida dos usuários; 

• Solicitar exames e procedimentos, prescrever medicações conforme protocolo 

do serviço sob a supervisão do médico da UBS; 

• Encaminhar para média e alta complexidade quando necessário respeitando os 

fluxos de referência e contra-referência locais; 

• Registrar em formulário próprio os dados coletados nas atividades realizadas 

de acordo com os protocolos do serviço; 

• Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 

compulsória; 

• Realizar atendimento a grupos específicos de indivíduos e famílias em situação 

de risco, de acordo com as necessidades epidemiológicas diagnosticadas na área da equipe 

de saúde da família; 

• Gerir a interface com as outras especialidades (encaminhar os pacientes para 

outros níveis de atenção, quando necessário, de forma responsável); 

• Conhecer a organização da unidade; 

• Desenvolver trabalho em equipe; 
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• Promover atividades educativas de acordo as necessidades identificadas na 

comunidade; 

• Desenvolver ações intersetoriais buscando parcerias e integrando projetos 

educativos voltados para educação e promoção da saúde; 

• Encontrar a melhor evidência científica para tomada de decisões; 

• Desenvolver trabalho em parceria com os conselhos de saúde locais. 

 

Cenários de Aprendizagem  

 

• SUS - Sistema Único de Saúde 

• CISOP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná ( 25 

Municípios) 

• Unidades Básicas de Saúde / Prefeitura Municipal de Cascavel. Paraná 

• Programa de Internação Domiciliar / Prefeitura Municipal de Cascavel. Paraná 

• Programa Saúde da Família / Prefeitura Municipal de Cascavel. Paraná 

   

Outros Cenários  

 

• Participam regular e assiduamente de Seminários e Reuniões de estudo de 

casos clínicos: discussão e exemplificação; entre outros.  

 

2.10.3.6  Estágio supervisionando em Saúde Mental 

 

 Objetivos 

 

• Capacitar o aluno a atender o paciente que procure o Sistema de Saúde; 

• Habilitar o aluno a resolver ou bem encaminhar os pacientes com problemas de 

saúde mais comuns; 

• Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação; 

• Promover o aperfeiçoamento ou a aquisição de atitudes adequadas à assistência 

aos pacientes e a capacitação em técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício de atos 

médicos básicos; 
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• Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção 

das doenças; 

• Possibilitar a prática da assistência integrada, através do estímulo à interação 

dos diversos profissionais de saúde, reconhecendo o papel de cada um em uma equipe 

interprofissional de atenção ao paciente; 

• Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres do 

médico perante o paciente, a instituição e a comunidade; 

• Fomentar a necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado. 

 

Tarefas específicas 

 

O estudante deve promover a atenção à saúde do adulto de forma ética e humanizada, 

sendo capaz de:  

• Valorizar a entrevista médica e o exame físico enquanto ferramenta de grande 

poder terapêutico e importante instrumento para orientação do diagnóstico e condutas 

primárias; 

• Conhecer o paciente para fornecer um tratamento médico individualizado de 

acordo com as necessidades e limitações de cada um; 

• Ampliar as noções de propedêutica desarmada e armada para o adequado 

diagnóstico diferencial das síndromes mais frequentes na prática diária; 

• Utilizar os exames complementares segundo uma hierarquia de complexidade e 

custos de acordo com as necessidades de saúde do paciente; 

• Distinguir clinicamente as situações de emergência, urgência ou eletiva, 

tomando os cuidados necessários segundo os diferentes graus de risco encontrados, 

visando à preservação da vida, o bem-estar e medidas adequadas para melhor prognóstico 

dos pacientes; 

• Utilizar as diretrizes de conduta dos órgãos normativos para tratamento das 

principais condições clínicas do dia-a-dia; 

• Prescrever, sob a supervisão docente, segundo as normas científicas e técnicas 

vigentes, maximizando a aderência às mudanças de hábito e os  benefícios do tratamento 

farmacológico, mas sempre observando o custo-efetividade e possíveis efeitos adversos do 

mesmo; 
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• Desenvolver habilidades para os principais procedimentos invasivos 

ambulatoriais e hospitalares; 

• Atuar segundo rotinas de atendimento ao adulto nos diversos setores 

hospitalares (enfermarias, ambulatórios e unidade de terapia intensiva) sob a supervisão 

direta do professor e/ou médico assistente; 

• Intervir de forma efetiva em situações de risco à saúde, usando os 

conhecimentos de epidemiologia e da prática baseada em evidências; 

 

Cenários de Aprendizagem   

 

• Hospital São Lucas e ambulatórios  

• CAPS 

 

Enfermarias, ambulatórios e CAPS 

 

• Obter a história clínica e realizar exame físico do paciente e apresentar ao 

professor/preceptor para discussão, elaboração de plano de investigação diagnóstica e 

tomada de conduta;  

• Indicar plano de cuidados levando em conta a singularidade orgânica, social e 

psico-afetiva do paciente; 

• Indicar os exames complementares de conformidade com o diagnóstico clínico 

resultante da discussão, conhecendo os fundamentos, sensibilidade, especificidade e os 

custos de cada exame;  

• Registrar de forma clara, concisa e com caligrafia legível ou no computador a 

evolução diária, os procedimentos realizados, cuidados indicados para cada paciente no 

prontuário, mantendo-o organizado e atualizado, identificando os registros com assinatura 

e carimbo do interno e de seu preceptor; 

• Prescrever medicamentos, considerando os mecanismos de ação, via de 

administração, farmacodinâmica, efeitos colaterais, relação custo/benefício e evidência de 

efetividade; 

• Elaborar plano de cuidados com a equipe e encaminhar o paciente ao serviço 

de origem ou ambulatório de especialidade com sumário das ocorrências ou contra 

referência, na alta do paciente; 
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• Saber identificar, em cada consulta, as situações de relevância dentro da 

especialidade trabalhada. 

 

Unidade de Terapia Intensiva 

 

• Respondem por leitos específicos, tomando conhecimento minuncioso dos 

detalhes de cada caso clínico. 

• Evoluem os pacientes verificando se houve melhoria ou piora da condição 

clínica, discutindo com o docente todas as condutas e dúvidas que possam aparecer. 

 

Outros Cenários  

 

• Participam regular e assiduamente de Seminários e Reuniões de estudo de 

casos clínicos: discussão e exemplificação; entre outros.  

 

2.10.4 Avaliação do Internato 

 

A avaliação do Internato segue a mesma linha epistemológica do restante do curso – 

conforme já explicitada neste PPC. Baseada na avaliação de competências profissionais, 

ocorre pela observação de desempenhos durante a realização das tarefas e considera o grau de 

autonomia e complexidade do estudante no período do curso em que ele se encontra.  Os 

critérios e as tarefas a serem avaliadas estão assim estratificados: 

Planejamento do atendimento - revisa e sumariza o prontuário 

• O estudante analisa o prontuário antes da consulta, atentando para diagnósticos, 

tratamentos, exames anteriores e informações relevantes do exame clínico; revê as 

condutas e resultados dos exames solicitados do último atendimento. 

• O estudante lista as questões importantes referentes ao último encontro a serem 

conferidas no atual (exames solicitados, introdução, troca ou suspensão de medicamentos, 

etc.), antevendo possíveis intervenções ou investigações, focalizando as necessidades do 

paciente. 

• O estudante mostra capacidade de diferenciar o atendimento de acordo com a 

natureza deste, ou seja, primeiro atendimento do paciente na unidade ou no ano, paciente 
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com ou sem doença previamente conhecida em atendimento de rotina ou paciente com ou 

sem doença previamente conhecida em atendimento devido a alguma intercorrência. 

 

História clínica -  Favorece o relato do contexto de vida do paciente 

 

• O estudante comunica-se clara e respeitosamente com pacientes, 

familiares/acompanhantes, procurando adequá-la ao seu nível sociocultural e a faixa 

etária, favorecendo a compreensão de conceitos, mecanismos, relações, associações e 

articulação de conhecimentos; deve buscar um equilíbrio entre falar e ouvir, a 

comunicação verbal e não verbal; busca informações com a família/acompanhantes e 

transmite suas preocupações e interesse com compreensão e solidariedade. 

• O estudante demonstra qualidade no relacionamento (afetividade, sensibilidade 

atenção, empatia, confiança); não expressa julgamentos morais, autoridade, arrogância e 

ou paternalismo; mostra atitude adequada ( postura, vestuário, comportamento), incluindo 

segurança e profissionalismo. 

• O estudante observa a aparência do paciente, expressão facial, mímicas, 

discurso, para obter outros dados da história clínica, não referidos verbalmente; mostra 

interesse e concentra-se no paciente (contato com olhos, postura, ações); responde 

apropriadamente ao paciente. 

• O estudante deve respeitar a pessoa do paciente que está a sua frente para ser 

atendido, levando em conta seus direitos de cidadania e autonomia e obtém dados 

relevantes da história clínica de maneira articulada e cronologicamente adequada 

• O estudante apresenta-se para o paciente, familiar e/ou acompanhante; obtém 

dados relevantes em relação à identificação, história pessoal e social, história familiar, 

grau de dependência para as atividades diárias, hábitos de vida, medicação em uso, 

queixas atuais e revisão dos sistemas; no andamento da entrevista sempre avisa quando 

vai mudar de assunto ou procedimento. 

 

Exame clínico 

 

• Respeita a privacidade e cuida do conforto do paciente; explica e orienta o 

paciente sobre os procedimentos a serem realizados; 
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• O estudante otimiza o ambiente (rearranja as cadeiras; barreiras físicas; 

distrações) e  explica ao paciente, considerando seu nível socioeconômico e faixa etária, 

que vai realizar o exame físico a seguir; colabora para que o paciente fique à vontade; 

adota medidas de biossegurança; 

• O estudante deve conceituar os princípios de limpeza, assepsia, antissepsia, 

desinfecção e esterilização. Deve saber manusear o material estéril considerando os 

princípios científicos. Deve utilizar  as precauções padrão na realização do método clínico 

com os clientes e fazer uso de equipamentos de proteção individual - O estudante está 

consciente e aplica no atendimento uso de luvas, óculos de proteção, etc., naqueles que se 

fizerem necessários;  mantém o divã sempre coberto com lençol ou papel lençol para o 

atendimento, trocando quando necessário; avalia os materiais utilizados segundo o risco 

de transmissão de doenças e sua limpeza, desinfecção e esterilização. 

• O estudante está apto a realizar exame clínico, pesquisando achados no exame 

relacionados aos sintomas referidos na  história clínica e atento às alterações pertinentes a 

cada faixa etária; mostra destreza e técnica adequadas no exame clínico. 

• O estudante é capaz de reconhecer alterações existentes nos sistemas e no 

exame clínico, correlacionando-os, se for o caso, com os sintomas referidos na história 

clínica. 

 

Formulação do problema do paciente  

 

• Integra e organiza os dados da história clínica, elaborando hipóteses 

diagnósticas fundamentadas no processo de produção da doença. 

• O estudante integra e relaciona raciocínio clínico com achados relevantes da 

história e exame clínicos para construção do caso. 

• O estudante mostra poder elaborar um raciocínio diagnóstico que permita 

planejar o seguimento (investigações necessárias, plano terapêutico, agendamentos 

subsequentes em tempo oportuno); deve formular hipóteses, analisar criticamente o 

problema em questão e as informações colhidas. 

• O estudante inclui proposta de seguimento, exames a serem solicitados ,quando  

necessários, relacionados e com nexo com as hipóteses diagnósticas levantadas, plano 

terapêutico medicamentoso ou não, com alternativas possíveis e seguimento futuro, em 

sua apresentação do caso. 
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Investigação diagnóstica   

 

• Solicita e interpreta recursos complementares para confirmar ou afastar as 

hipóteses diagnósticas. Justifica suas decisões baseando-se em evidências, na relação 

custo/efetividade, no acesso e no funcionamento dos recursos. 

• O estudante faz uso de testes diagnósticos considerando a relação custo-

efetividade, mostrando interpretação dos resultados; lista os recursos terapêuticos 

disponíveis considerando a  relação risco-benefício. 

 

Plano de cuidado - elabora um plano de cuidado e terapêutico, considerando as 

evidências encontradas na literatura e no contexto de vida do paciente 

 

• O estudante utiliza os conhecimentos adquiridos previamente, de prática, 

baseada em evidências, para apoiar suas decisões, referentes ao tratamento, testes 

diagnósticos, manejo de incertezas, avaliação de protocolos, prognóstico, revisões, etc.; 

apresenta evidências e referências para as suas afirmações, e sabe referenciar o 

conhecimento apresentado. 

• O estudante considera aspectos referentes ao contexto socioeconômico que 

possam interferir na compreensão e na adesão ao tratamento, (poder aquisitivo, moradia, 

estrutura familiar, etc.) e aos recursos disponíveis da comunidade que possam ajudar o 

paciente/familiares/acompanhantes no cuidado; eenvolve outros profissionais ou recursos 

comunitários quando necessários; 

• O estudante identifica questões importantes relativas ao cuidado que 

necessitem incorporar outro profissional da equipe para seguimento do paciente; busca e 

aceita informações relevantes fornecidas por outros profissionais da área da saúde; 

contempla ações de prevenção das doenças; 

• O estudante está firmemente consciente das questões de promoção e 

prevenção; identifica e incorpora estas ações no plano de cuidado; permite ao paciente 

participar do processo de tomada de decisão 

• O estudante discute com o paciente e considera suas decisões no plano de 

investigação e seguimento; usa explicação, reasseguramento e tranquilização em todas as 

situações e orienta os familiares/acompanhantes, ou entra em contato com eles, se o 

paciente se mostrar confuso com relação às orientações; considera o grau de 
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resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra-referenciar 

o paciente; elege os serviços mais adequados para atender as necessidades do cliente, 

levando em consideração a oferta e a organização do serviço de saúde do Município para 

o atendimento ao cliente. 

• O estudante deve conhecer o serviço de saúde, no que diz respeito aos 

profissionais e serviços de apoio disponíveis em cada área de especialidade, para melhor 

prestar um atendimento e, se necessário, saber encaminhar com eficiência.  

 

Qualidade do cuidado - avalia indicadores de qualidade do serviço de saúde no 

qual participa e propõe ações de melhoria 

 

• O estudante deve utilizar os dados sobre o perfil epidemiológico da área de 

atuação para avaliar a relevância e o impacto das atividades que desenvolve, para priorizar 

os problemas de saúde e para propor intervenções de acordo com as possibilidades do 

serviço e dos diferentes setores da sociedade. 

 

Comunicação, organização e registro das informações - comunica e registra 

informações de forma organizada e orientada para o problema do paciente 

 

• O estudante registra as informações em letra legível e ordenadamente, com 

anotações orientadas para problemas, tornando o leitor apto a discernir o estado atual do 

paciente e planejar ações de cuidado. 

 

Relacionamento interpessoal - mantém comunicação respeitosa com paciente, sua 

família e acompanhante 

 

• O estudante comunica-se clara e respeitosamente com pacientes, 

familiares/acompanhantes, procurando adequá-la ao seu nível sociocultural e a faixa 

etária, favorecendo a compreensão de conceitos, mecanismos, relações, associações e 

articulação de conhecimentos; deve buscar um equilíbrio entre falar e ouvir, a 

comunicação verbal e não verbal; busca informações com a família/acompanhantes e 

transmite suas preocupações e interesse com compreensão e solidariedade; estabelece 
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relação médico-paciente humanizada e personalizada; estabelece uma melhor relação 

médico-paciente; relaciona-se de maneira empática; 

• O estudante mostra qualidade no relacionamento (afetividade, sensibilidade 

atenção, empatia, confiança); não expressa julgamentos morais, autoridade, arrogância e 

ou paternalismo; mostra atitude adequada ( postura, vestuário, comportamento), incluindo 

segurança e profissionalismo. 

• O estudante observa a aparência do paciente, expressão facial, mímicas, 

discurso, para obter outros dados da história clínica, não referidos verbalmente; mostra 

interesse e concentra-se no paciente (contato com olhos, postura, ações); responde 

apropriadamente ao paciente. 

• O estudante deve respeitar a pessoa do paciente que está a sua frente para ser 

atendido, levando em conta  seus direitos de cidadania e autonomia; estabelece relação de 

colaboração com colegas e/ou membros da equipe 

• O estudante  reconhece o papel e o valor dos profissionais de equipe da 

unidade no processo de trabalho; favorece a participação de todos os membros da equipe. 

• O estudante deve cumprir as tarefas acordadas pela equipe e os compromissos 

assumidos pela equipe, observando pontualidade e assiduidade; deve notificar com 

antecedência uma ausência planejada e negociar alternativas para que não haja prejuízos 

ao trabalho em equipe. 

• O estudante favorece o diálogo dentro da equipe, aceita a posição e opinião de 

todos, coloca seus valores, não como verdade absoluta; favorece e participa das decisões 

tomadas de maneira coletiva pela equipe; faz e recebe críticas respeitosamente. 

 

Atitude de aprendizagem - realiza o ciclo pedagógico, seminários e outras 

atividades teóricas utilizando avaliação crítica do conhecimento; utiliza estratégias 

adequadas ao preenchimento de suas lacunas de conhecimento. 

 

• O estudante deve identificar e elencar os hiatos de conhecimento (áreas que 

ficaram descobertas, que não foram abordadas ou que deixaram fragilidades) para 

entendimento do caso; deve priorizar os conhecimentos a serem buscados ou revistos. 

• O estudante deve descrever a estratégia de busca dos hiatos de conhecimentos 

identificados, estabelecendo um plano para que essas áreas sejam revistas, assegurando 

cobrir e alcançar os pontos fundamentais; faz auto avaliação. A avaliação formativa deve 



178 

 

ser sempre contínua e não apresentar surpresas de última hora. Deve ser realizada no 

momento mais oportuno para que ocorra a necessária correção e não somente no momento 

formal de avaliação, ao final do trabalho. Deve ser objetiva, clara e indicadora da correção 

necessária. Deve também ser realizada de modo criterioso e devidamente embasada por 

exemplos, favorecendo seu entendimento e aceitação. Deve ainda ser apresentada de 

modo respeitoso e sincero. 

• Faz parte do processo de avaliação a auto avaliação de todos os membros do 

grupo e desta forma deve-se solicitar críticas e apresentar suas fortalezas e suas áreas que 

requerem atenção. Deve fazê-lo com sinceridade, favorecendo que todos também se 

sintam livres ou confortáveis para avaliá-lo. Deve ainda mostrar um equilíbrio entre 

pontos fortes e fracos, não sendo severo ou benevolente consigo mesmo. A avaliação só 

termina quando alguma ação foi realizada e, para tanto, o estudante deve mostrar interesse 

e esforço na superação de suas limitações. 

 

Atitude profissional: mostra assiduidade (contrato inicial); mostra pontualidade 

(contrato inicial); demonstra responsabilidade no cumprimento das tarefas. 

 

O estudante deve cumprir as tarefas acordadas pela equipe e os compromissos 

assumidos pela equipe, observando pontualidade e assiduidade; deve notificar com 

antecedência uma ausência planejada e negociar alternativas para que não haja prejuízos ao 

trabalho em equipe; respeita normas institucionais; (contrato inicial); posiciona-se de maneira 

ética e humanística em sua prática profissional considerando, entre outros, valores de justiça, 

equidade, diversidade cultural e religiosa. 

• O estudante mostra, na maioria das vezes, estar empenhado em: 

• Capacidade de observação e comunicação para atuar com bases nos princípios 

éticos e de cidadania. 

• O estudante está aprendendo a reconhecer e identificar os princípios éticos que 

devem reger a sua prática profissional; reconhecer a interferência dos próprios valores e os 

dos pacientes nas práticas de saúde desenvolvidas na sua unidade. 

• O estudante deve sempre ser capaz de: cumprir com as tarefas assumidas; 

reconhecer e respeitar as crenças dos pacientes. 
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Nesse contexto todo, vale ressaltar que o estágio curricular supervisionado, ou 

internato médico, para além de atender às DCNs para cursos de Medicina - Resolução 

CNE/CES n◦04/01, configura-se como uma fase da formação do ensino médico em que o 

acadêmico tem um aprendizado essencialmente prático.  

 

2.11 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

O Curso de Medicina, por meio de atividades de extensão pretende fortalecer o 

processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista três objetivos maiores: O primeiro diz 

respeito à formação para o exercício da profissão, que implica as formações pessoais, críticas, 

científicas e técnica dos discentes. Isto é possível, considerando-se a diversidade das relações 

interpessoais vivenciadas nas práticas da extensão; O segundo objetivo contempla o avanço 

da área de conhecimento, prioritariamente na formação de docentes e discentes envolvidos. 

Essa meta implica assegurar na extensão, a dimensão da investigação independentemente do 

tempo necessário para ser trabalhada, muito embora a prioridade imediata seja a da 

intervenção; O terceiro objetivo é o de garantir que a extensão materialize parcerias com 

segmentos da sociedade que buscam subsídios na universidade para melhorar a qualidade de 

vida, aperfeiçoar e exercitar a democracia plena, isto é, que a universidade contribua para 

tornar concreta a necessidade da humanização dos integrantes da comunidade acadêmica e 

social. 

Dentro do projeto de Iniciação Científica, os docentes do centro universitário Assis 

Gurgacz, por meio dos eventos fomentados pela IES, e que fazem parte do Calendário 

Acadêmico como o ECCI – Encontro Científico Cultural Institucional e Simpósio da 

Sustentabilidade tem instigado os alunos a publicarem artigos ou mesmo apresentarem 

banners; com isto, também são estimulados a apresentarem suas pesquisas em eventos 

externos da IES. Dessa forma, os acadêmicos têm ampliado o conhecimento base adquirido 

em sala de aula e fomentado discussões a respeito de determinados temas através das linhas 

de pesquisa do curso.  

As Atividades Acadêmicas Complementares integram o currículo pleno do curso, 

constituindo-se em elemento para obtenção do grau correspondente, ao atender os requisitos 

de  complementar a formação do acadêmico, ao buscar o enriquecimento do processo ensino 

aprendizagem, em atenção as Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Projeto Pedagógico do 

curso. 



180 

 

Atendendo a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, consideram-se 

atividades complementares: 

- Atividades de Ensino: disciplinas não previstas na organização curricular do curso; 

monitoria em disciplinas constantes da organização curricular; programa de apoio 

pedagógico, assim entendidos os programas de  nivelamento,  tutoria e similares; estágios  

não-obrigatórios. 

- Atividades de Pesquisa: iniciação científica sob tutoria de docentes; participação em 

projetos ou grupos de pesquisa na instituição; publicações técnico-científicas que resultem 

de pesquisa . 

- Atividades de Extensão: disseminação e/ou aquisição de conhecimentos; prestação 

de serviços e difusão cultural.  

A análise das atividades deverá ser requerida à coordenação do curso, com 

preenchimento de requerimento próprio. As atividades complementares podem ser 

curriculares ou extracurriculares. Nas primeiras inserem-se os estágios no Hospital São Lucas 

e o TCC, este com função de promover a análise pelo discente da literatura atual, em função 

de que a medicina é baseada em evidências decorrentes de artigos científicos; com a 

compreensão e a aplicação na prática da metodologia científica, parte inerente da grade deste 

curso.  

Dentro das atividades curriculares, o aluno nos primeiros anos já entra contato com a 

realidade hospitalar, para não só se familiarizar com esse ambiente, como para ter atividades 

práticas e poder avaliar a aplicação dos conteúdos ofertados em aulas teóricas. Os trabalhos 

são acompanhados por docentes/preceptores em toda sua extensão. As atividades extras têm 

como finalidade ofertar ao aluno a possibilidade de entrar em contato com as diversas partes 

da medicina, em situações reais. 

Há também a opção para o aluno de participação em ligas de estudo da área de Clínica 

Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Angiologia, entre outras. O aluno frequenta 

voluntariamente, em reuniões de discussão de casos, elaboração de trabalhos científicos, 

campanhas de prevenção, e principalmente aprende a alinhar seu aprendizado teórico com o 

científico. Todas as ligas têm uma organização própria discente e somente são 

supervisionadas por um docente, que não tem participação na parte administrativa, apenas na 

científica. 

Outra das atividades é a participação no PIBIC, que é ofertado pela instituição, com a 

orientação de docentes, após uma avaliação muito criteriosa, por um comitê institucional de 
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alta representatividade acadêmica. Este tem a finalidade maior de conseguir captar os 

discentes com a característica de serem pró-pesquisa e ajuda-los a desenvolverem esta 

característica.  

 

2.12 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

 

Pelo marco epistemológico que norteia a construção do Projeto Pedagógico do Curso 

de Medicina, salientam-se questões sobre a necessidade de um modelo curricular 

interdisciplinar que evidencie o conhecimento como uma força produtiva, por excelência, com 

uma formação acadêmica para uma sociedade em constante processo de avanço científico e 

tecnológico. 

Entende-se, nesse contexto, que o conhecimento acumulado nas diferentes fases do 

curso pelo acadêmico, e depois no exercício da profissão médica, pelo egresso, deve ser 

constantemente aprofundado; o que demanda uma formação que articule a teoria e a prática 

numa práxis, que promova a constante e contextualizada reflexão crítica e a problematização 

da realidade. 

Para um dos vieses dessa aprendizagem significativa, em que o estudante é sujeito, 

com participação ativa no seu processo de formação, uma das condições que se destacam no 

Curso de Medicina da FAG é a produção do Trabalho de CIENTIFICO NA ÁREA MÉDICA 

- TCAM.  

O TCAM consiste em um trabalho monográfico individual, de caráter obrigatório, é 

parte integrante do Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, bem como das 

Atividades Complementares Obrigatórias.  

São objetivos do TCAM: 

I. Estimular no aluno o pensamento crítico-reflexivo considerando a relevância social, 

clínica e científica da pesquisa; 

II. Aprimorar o processo formativo da investigação na busca de soluções frente ao 

confronto do conhecimento científico com o conhecimento prático;  

III. Aprofundar o conhecimento teórico-prático em área de interesse do aluno, 

considerando os princípios ético-legais da pesquisa para o exercício da profissão. 

O TCC versará sobre um único tema, acadêmico e/ou profissionalmente relevante, 

escolhido pelo aluno, em qualquer área de conhecimento da Medicina, desde que inserido nos 

conteúdos programáticos que compõem a matriz curricular do curso. Entretanto, se julgado 

necessário, para consolidar linhas de pesquisa e consolidar áreas temáticas priorizadas pelo 
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curso, o aluno pode ser estimulado a desenvolver temas de interesse institucional, contudo 

deve prevalecer a livre escolha do interessado.  

O projeto de pesquisa para construção do referencial teórico do TCAM, bem como 

para dar sustentabilidade às conclusões apresentadas neste documento, é elaborado no 

Módulo Especial: Trabalho Científico na Área Médica I, no 7º período, com 36 horas, do 

Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, quando cada aluno terá a definição de 

um orientador. Porém, as primeiras orientações sobre pesquisa já acontecem no segundo 

semestre do curso, com os componentes curriculares da Metodologia Científica, com 36 

horas. Ressalta-se, também que, ainda no primeiro ano letivo, o aluno participa de estudos a 

respeito de instrumentos de linguagem, essenciais ao ensino e à produção acadêmica, 

abrangendo a Língua Portuguesa (36 horas), a Língua Inglesa (36 horas) e Tecnologias da 

Informação e Comunicação (36 horas) todos estes componentes curriculares integrantes do 

referido Programa.  

As atividades de desenvolvimento da pesquisa intensificam-se, então, no 7º semestre 

quando são denominadas de Trabalho Científico na Área Médica I, com a elaboração do 

projeto e, depois, no 8º período, com o Trabalho Científico na Área Médica II. O TC será 

finalizado com a produção do artigo científico, seguindo as normas técnicas e de publicação 

do Manual para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da FAG, ou do 

periódico para o qual o artigo será encaminhado posteriormente, constando o nome do aluno 

como o primeiro autor do trabalho, para a socialização da pesquisa realizada. 

A avaliação do TCC será realizada, conforme o Regulamento de TCC específico, do 

seguinte modo: 

1) Conceito A: trabalho aceite por qualquer revista indexada de Qualis A a C, pela 

CAPES, OU EM APRESENTAÇÃO ORAL EM CONGRESSO, sem necessidade de ser 

apresentado e Aprovado na FAG; 

2) Conceito B: trabalho apresentado e aprovado pela Comissão Examinadora - 

organizada pelo curso; 

3) Conceito C: trabalho apresentado à Comissão Examinadora, com a necessidade de 

ser modificado substancialmente, antes de aprovado; 

4) Conceito D: trabalho apresentado a uma Comissão Examinadora e Reprovado, 

havendo necessidade do aluno realizar um novo projeto. 

Ressalta-se, ainda, que o TCAM se configura como parte do tripé: ensino, pesquisa e 

extensão. Estes entendidos como elementos indissociáveis e interdependentes.  
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Assim, o acadêmico, depois de definir sua temática, elaborar seu projeto, desenvolver 

as etapas de sua pesquisa e produzir o artigo, necessariamente, passará a dominar 

determinados conhecimentos científicos subjacentes à prática médica ou ao campo 

epistemológico que envolve a área da saúde, com raciocínio crítico na interpretação de dados 

e nos apontamentos para a solução, não só do seu problema de pesquisa, como em outros 

momentos, daqueles que advierem na sua profissão. 

 

2.13 APOIO AO DISCENTE  
 

O Núcleo de Atendimento e Apoio ao Estudante (NAAE) configura-se como um canal 

de comunicação entre os acadêmicos, a Pró-Reitoria Acadêmica e demais setores do Centro 

Universitário Assis Gurgacz - FAG, com objetivo de mediar ações que possam melhorar a 

vida acadêmica e/ou solucionar problemas apresentados, visando um bom desempenho e à 

permanência desses alunos, durante o período necessário para a conclusão no curso escolhido, 

com o propósito maior de constituir-se como um espaço de acolhida ao estudante.  

O NAAE objetiva: 

• Proporcionar atendimento didático-pedagógico aos alunos regularmente 

matriculados, visando apoiá-los e orientá-los em seu processo de aprendizagem, mais 

especificamente em eventuais dificuldades, por meio de cursos de extensão e demais 

possibilidades de Estudos Complementares (nivelamento, oficinas, palestras, minicursos); 

• Realizar Orientação Profissional aos acadêmicos indecisos ou insatisfeitos com 

a escolha do curso, proporcionando uma ajuda especializada com profissionais da área de 

psicologia, visando, portanto, a satisfação pessoal e, futuramente, profissional do discente; 

• Contribuir para que os alunos sejam informados sobre o funcionamento interno 

das IES por meio de eventos organizados, visitas às salas, e, ainda, divulgação na página 

online do setor; 

• Conhecer os problemas e dificuldades que afligem o acadêmico e, em 

consonância com as peculiaridades de cada caso, realizar seu encaminhamento aos setores 

específicos da Instituição, que sejam capazes de solucioná-los; 

• Encaminhar para atendimentos psicológicos os alunos que 

necessitarem/procurarem, a fim de intervir junto às situações que estejam comprometendo 

o processo de ensino-aprendizagem; 
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• Atender, em consonância com as políticas institucionais, aos acadêmicos com 

necessidades educacionais especiais, proporcionando-lhes condições para um bom 

desempenho em sua formação; 

• Organizar eventos necessários a melhor integração dos alunos às IES, com 

temáticas de relevância acadêmica e social; 

• Elaborar e reelaborar instrumentos – manuais, informativos, e outros 

documentos, que contribuam para o processo de aprendizagem dos acadêmicos; 

• Acompanhar todos os processos de trancamento e cancelamento de matrícula 

nos cursos, visando possível resolução do problema que, por ora, incite o discente ao 

desligamento da Instituição; 

• Proporcionar o acesso dos estudantes às normas e regulamentos da Instituição, 

bem como, sanar eventuais dúvidas pertinentes a tais; 

• Manter contato com alunos que possuem faltas frequentes e/ou mau 

desempenho acadêmico, visando a sua aproximação com o NAAE, de forma a demonstrar 

a preocupação da Instituição, quando houver sinalizadores de dificuldades. 

• Encaminhar ao Núcleo de Apoio ao Docente - NAD, questões relatadas pelos 

acadêmicos que evidenciam acompanhamento pedagógico ao docente da IES; 

• Desenvolver projetos junto ao NAD, que contribuíam na formação pedagógica 

do acadêmico; 

• Organizar e acompanhar cursos de nivelamento em disciplinas básicas quando 

for solicitado pelas coordenações de curso; 

• Diagnosticar em sala de aula quando solicitado, levantamento de situações de 

relações interpessoais ou pedagógicas que necessitem encaminhamento ao setor de 

competência para uma possível solução. 

Identificados os casos de alunos com necessidades, por informação do coordenador, 

professores ou do próprio aluno, as orientações serão repassadas em reuniões de colegiado, 

por informativos ou em atendimentos individualizados com os docentes. 

As avaliações serão desenvolvidas sob formas adequadas à condição do acadêmico, 

conforme prevê o Art.10º, do Regulamento do NAAE, com considerações as seguintes 

especificações para o aluno com deficiência física: “Para o aluno com Deficiência Física 

(membros superiores) e/ou com alguma restrição temporária, será oferecido o atendimento 

personalizado da escrita – avaliadas as necessidades”. Quando justificável, o estudante com 

Necessidades poderá realizar a avaliação em local separado do restante da turma, no mesmo 
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horário dos demais acadêmicos.  Nos casos, porém, em que o tipo de dificuldade apresentar 

maior morosidade, será concedido um período mais alargado para realização da prova (até 

50% do tempo concedido aos demais). 

Quando necessário for, as provas orais poderão ser substituídas por provas escritas e as 

provas escritas poderão ser complementadas ou mesmo substituídas por provas orais, diante 

da necessidade comprovada. Além disso, os prazos para entrega de trabalhos não presenciais 

poderão ser ampliados, em termos definidos pelo NAAE, considerada a especificação de 

laudo e ouvido o docente.  

De maneira ampla, o NAAE atuará em atendimentos didático-pedagógicos aos alunos 

com necessidades educacionais especiais, visando apoiá-los e orientá-los em seu processo de 

aprendizagem, mais especificamente em eventuais dificuldades. Para além do atendimento 

específico ao aluno, orientação aos colegiados e docentes, o Núcleo organizará eventos e 

campanhas que promovam a integração dos acadêmicos com necessidades educacionais 

especiais aos demais integrantes da comunidade acadêmica, visando à garantia da 

transversalidade da educação especial.  

O acompanhamento aos alunos com necessidades educacionais especiais visa a 

atender a Resolução CNE/CEN No. 02/2001- que Institui as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial; na Lei nº 13.146, de 06/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência; CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei 

N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 

3.284/2003 – com as especificidades do espaço físico adaptado. Além disso, o NAAE possui 

Regulamento Próprio que prevê, em seu artigo 8º, que os alunos serão atendidos de acordo 

com as suas necessidades. 

I – O acadêmico com deficiência auditiva terá o acompanhamento de intérprete 

de LIBRAS. O acompanhamento se dará durante as aulas, palestras, minicursos e 

demais eventos acadêmicos.  

II - O acadêmico com deficiência visual terá os materiais didáticos (livros, 

artigos, textos e avaliações) adaptados para o Programa Dosvox. O material será, 

depois de adaptado, encaminhado por e-mail ou disponibilizado em computador no 

setor NAAE. 

III – O aluno com deficiência motora/física – terá as adaptações conforme suas 

respectivas necessidades  (carteiras, elevadores, banheiros, rampas, vagas de 

estacionamento, dentre outras necessidades de adaptação, em consonância com a 

legislação vigente).  
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IV – O aluno com deficiência de Comunicação, linguagem ou fala poderá 

participar em programas de extensão dos cursos de Letras e de Fonoaudiologia.  

V – Os alunos com transtorno do espectro autista, com Dislexia, TDAH/TDA, 

ou outras dificuldades associadas terão atendimento individualizado pela equipe do 

NAAE, com orientações para os docentes sobre os procedimentos em sala. 

Considerar-se-ão acadêmicos com necessidades educacionais especiais os que, durante 

o processo educacional, apresentarem:  

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento, que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 

compreendidas em dois grupos:  

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;  

b) aquelas relacionadas às condições, disfunções, limitações ou deficiências;  

II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;  

III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a 

dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.  

 

2.14 MONITORIA  

 

O Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG prevê a monitoria como uma atividade 

de complementação e aprofundamento dos conteúdos e das ações de formação de seu aluno. 

Visa ainda, propiciar ao acadêmico a oportunidade de desenvolver e compartilhar suas 

habilidades e competências, assegurando a cooperação didática entre o corpo docente e 

discente nas funções universitárias.  

A atividade de monitoria visa atender os seguintes objetivos: 

I – propiciar ao acadêmico a oportunidade de desenvolver e compartilhar suas 

habilidades e competências para a carreira docente, nas funções de ensino; 

II – assegurar a cooperação didática entre o corpo docente e discente nas funções 

universitárias; 

III – oportunizar ao acadêmico a preparação e o direcionamento profissional técnico 

e/ou docente, nas várias áreas de interesse, visando seu treinamento em serviço, exploração de 

aptidões intelectuais e ampliar as oportunidades profissionais; 

IV – oferecer aos acadêmicos de cada curso oportunidades de complementação e 

aprofundamentos de conteúdos nas diversas disciplinas. 
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A atividade de monitoria nos cursos de graduação do Centro Universitário Assis 

Gurgacz – FAG é exercida por acadêmico regularmente matriculado, durante o período letivo 

e de acordo com as normas específicas de cada modalidade citada em regulamento próprio. 

Cabe ao professor da disciplina solicitar o auxílio de monitor mediante projeto de 

monitoria para a respectiva disciplina a ser encaminhado ao respectivo Colegiado de Curso. 

A liberação de vagas de monitoria com bolsa auxílio depende da existência de vagas, 

conforme planejamento previamente aprovado pelo Conselho Superior. 

Em todas as modalidades, após o cumprimento do programa de monitoria, o monitor 

receberá um certificado emitido pela Coordenação de Pesquisa e Extensão – COOPEX, se 

aprovado na avaliação. 

O Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG oferece aos seus acadêmicos, três 

modalidades desta atividade: a monitoria com bolsa auxílio; a monitoria voluntária no período 

em curso e a monitoria voluntária em disciplinas já cursadas pelo acadêmico. 

Na modalidade de monitoria com bolsa auxílio, o acadêmico monitor recebe ajuda de 

custo, fixada em proposta apresentada pela Direção Geral, durante o período em que estiver 

realizando esta atividade. 

Para candidatar-se a esta modalidade o acadêmico deve: comprovar a aprovação na 

disciplina, com nota mínima de 7.0 (sete) por meio do histórico escolar; estar em dia com as 

suas mensalidades; ser indicado, após selecionado em teste classificatório específico, a ser 

proposto e aplicado por comissão especialmente designada para este fim, segundo critérios e 

procedimentos estabelecidos em Edital. Caberá ao Coordenador Pedagógico referendar e 

homologar a classificação indicada pela comissão. 

O programa de monitoria com bolsa auxílio, indicando o número de bolsas e 

respectivos valores, deverá ser proposto anualmente pela Diretoria Geral e aprovado pelo 

Conselho Pedagógico. 

Para candidatar-se a modalidade de monitoria voluntária no período em curso, o 

acadêmico deve: estar cursando a disciplina; comprovar competência e habilidade para 

auxiliar o docente da disciplina, por meio de certificado de curso já realizado pelo acadêmico 

e ou demonstração de domínio dos conhecimentos específicos a serem avaliados pelo docente 

da disciplina; estar em dia com as suas mensalidades. Caberá ao Coordenador do Curso 

referendar e homologar a indicação feita pelo professor da disciplina. Caberá ao Coordenador 

do Curso encaminhar à COOPEX cópia do projeto de monitoria voluntária, juntamente com a 

lista de recomendação para emissão dos respectivos certificados. 
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O aluno participante desta modalidade de monitoria voluntária deverá obter aprovação 

na disciplina, não só no aspecto nota como, também, em frequência, para fazer juz ao 

certificado de monitoria. 

Por fim, o Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG promove ainda a modalidade de 

monitoria voluntária em disciplina já cursada. Nesta modalidade o acadêmico, para 

candidatar-se deve: comprovar a aprovação na disciplina, com nota mínima de 7,0 (sete), por 

meio do histórico escolar; estar em dia com as suas mensalidades; ser indicado, após 

aprovação em teste seletivo, a ser elaborado e aplicado pelo docente da disciplina, segundo 

critérios e procedimentos estabelecidos em Edital. Caberá ao Coordenador do Curso 

encaminhar ao Colegiado para homologação, o nome do monitor indicado pelo professor da 

disciplina. Para ser indicado nesta modalidade o acadêmico precisa ser aprovado em teste 

seletivo, a ser elaborado e aplicado pelo docente da disciplina. 

São atribuições do monitor auxiliar o docente nas atividades: didático-científicas, 

inclusive na preparação de aulas, atividades e trabalhos didáticos, atendimento e orientação de 

alunos, no próprio período ou em períodos por ele já cursados; auxiliar o corpo discente, sob a 

supervisão docente, na orientação de trabalhos de laboratório, de pesquisas bibliográficas, de 

trabalhos de campo e de outros compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência; 

atender pequenos grupos em horários que não coincidam com os seus horários de aula. É 

importante salientar que fica evidente no regulamento que é vedado ao Monitor elaborar, 

aplicar ou corrigir provas, ministrar aulas como substituto ou outras funções exclusivamente 

docentes. 

Em relação ao regime de trabalho o programa de monitoria não implica em nenhum 

tipo de relação empregatícia entre o aluno e a Instituição. O Monitor exerce suas atividades 

sob orientação de professor responsável que zelará pelo fiel cumprimento das atividades 

previstas. O horário das atividades do Monitor não pode, em hipótese alguma, prejudicar as 

atividades discentes e será fixado no ato de designação, a carga horária compatível com as 

funções e atividades a serem desempenhadas. As atividades do Monitor obedecem, em cada 

semestre, ao projeto elaborado pelo professor, aprovado pelo Coordenador do Curso nas três 

modalidades e também pelo Diretor Geral, quando se tratar da monitoria com bolsa auxílio. 

Para divulgação e supervisão das monitorias, o edital para seleção de monitores na 

modalidade de bolsa auxílio e monitoria voluntária em disciplinas já cursadas, deverá constar 

obrigatoriamente: os critérios para recrutamento e seleção dos monitores; os planos de 

trabalho do programa de monitoria; os mecanismos de acompanhamento e avaliação pelo 
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professor supervisor do trabalho do monitor; a forma de controle do encaminhamento da 

frequência dos monitores. 

A COOPEX emite os certificados de monitoria após o recebimento dos controles de 

frequência e da avaliação dos monitores por parte do Coordenador de Curso a que está afeta a 

disciplina atendida. 

No caso dos monitores na modalidade de bolsa auxílio, o Coordenador de Curso 

encaminha à Direção Acadêmica mensalmente a frequência do monitor com vistas ao 

pagamento da respectiva bolsa. 

A renovação da bolsa de Monitoria dependerá da existência de vagas e da análise do 

desempenho do Monitor, a ser realizada pelo professor supervisor, homologada pela 

Coordenação do Curso e Direção Acadêmica. 

A Instituição, de acordo com a legislação própria, tomará as providências necessárias 

para assegurar aos monitores, seguro contra acidentes pessoais. 

 

2.15 INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O Programa de Iniciação Científica – PIC, das IES, é destinado a discentes 

regularmente matriculados em seus cursos de graduação, considerando o bom rendimento nos 

estudos e o potencial de talento investigativo dos que a ele se candidatarem, viabilizando a 

participação dos mesmos em Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica, aprovados pelo 

Colegiado de Curso, Comissão de Pesquisa e Extensão e ainda, pelo Pró-Reitor Acadêmico.  

O número de bolsas-auxílio destinadas ao Programa de Iniciação Científica é definido 

por meio de Edital, por ato específico do Pró-Reitor Acadêmico. Há, porém, a condição de 

bolsista voluntário, que poderá ser solicitada a qualquer tempo, sendo que estará ausente do 

recebimento de qualquer tipo de bolsa auxílio da instituição.  

São objetivos do Programa de Iniciação Científica: 

I - Em relação à Instituição: 

a) Contribuir para a sistematização e institucionalização da pesquisa de iniciação 

científica no âmbito dos cursos; 

b) Propiciar condições institucionais e de incentivo para o atendimento aos projetos de 

investigação científica dos seus discentes com bom desempenho acadêmico; realizar Semana 

Científica na Instituição, possibilitando a apresentação dos resultados das Pesquisas, bem 

como auxiliar financeiramente em participações de eventos externos (congressos, seminários) 
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quando da apresentação de resultados de pesquisas, sendo o valor financeiro definido pela 

Pró-Reitoria Acadêmica; 

c) Tornar as ações institucionais mais pró-ativas e competitivas na construção do 

conhecimento novo e acessível; 

d) Possibilitar integração entre a graduação e a pós-graduação; 

e) Qualificar discentes, com vistas à continuidade da respectiva formação acadêmica, 

pelo encaminhamento dos mesmos para programas de pós-graduação. 

II – Em relação aos discentes: 

a) Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais, pela sua participação 

efetiva em projetos de pesquisa e investigação científica; 

b) Proporcionar o domínio da metodologia científica, assim como, estimular o 

desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade; 

c) Despertar uma nova mentalidade em relação às atividades de pesquisa e da 

iniciação científica; 

d) Preparar o discente participante do Programa de Iniciação Científica para o acesso à 

pós-graduação; 

e) Aumentar a produção acadêmica dos discentes vinculados ao Programa. 

III – Em relação aos docentes: 

a) Estimular docentes a engajarem-se no processo de produção de conhecimento novo, 

e discente de destacado desempenho, otimizando a capacidade de orientação à pesquisa na 

instituição; 

b) Estimular o aumento da produção científica; 

c) Incentivar o envolvimento de docentes em atividades de pesquisa de iniciação 

científica e de orientação discente; 

d) Melhorar a qualidade no processo ensino - aprendizagem. 

 

2.16 NÚCLEO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - NRI 

 

As Instituições de Ensino Superior, em detrimento do desenvolvimento das relações 

econômicas e comerciais globalizadas, buscam em seus processos formativos em todos os 

níveis de qualificação, a inclusão de atividades profissionais capazes de estimular a interação 

científica e tecnológica entre estudantes/pesquisadores.  

Neste sentido, o Núcleo de Relações Internacionais NRI do Centro Universitário Assis 

Gurgacz – FAG, está vinculado ao departamento de Pós-graduação e têm por natureza 
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estimular e apoiar ações de aproximação entre Instituições de Ensino Estrangeiras e a Centro 

Universitário Assis Gurgacz – FAG, no desenvolvimento de atividades educacionais em nível 

de graduação e pós-graduação. 

O Núcleo possui algumas diretrizes normativas para o seu trabalho, a saber: 

• Promover ações com instituições de ensino estrangeiras envolvendo 

professores e alunos; 

• Oferecer suporte para ações individuais de professores e alunos; 

• Estimular atividades de intercâmbios e trocas científicas/culturais. 
 

2.17 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

No Centro Universitário Assis Gurgacz, do ponto de vista didático-pedagógico, 

considera-se a avaliação institucional dos cursos, do desempenho dos estudantes e dos 

docentes como importante indicador a ser considerado na reavaliação/reestruturação do PPC.  

Nesse sentido, a avaliação permanente do PPC é importante para aferir a qualidade do 

ensino e aprendizagem, como também certificar-se de ações saneadoras detectadas e 

implantadas para resultar em melhorias no processo de formação acadêmica dos alunos. 

Em se tratando da Autoavaliação, a Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro 

Universitário Assis Gurgacz é responsável por disponibilizar online questões avaliativas 

pertinentes aos indicadores de qualidade do processo de gestão do ensino superior, constantes 

ou similares aos integrantes dos Formulários do INEP, validados pela SERES/MEC e a 

CONAES; fato este ampliado a todos constituintes do meio acadêmico: discentes, docentes, 

coordenadores e técnicos administrativos. Os resultados provenientes destas avaliações 

internas são encaminhados diretamente aos seus pares para análise e plano de intervenção a 

curto, médio e longo prazo. A metodologia sugerida pela CPA proporciona aos Colegiados e 

aos Núcleos (NAD Núcleo de Apoio ao Docente e NAAE – Núcleo de Atendimento e Apoio 

ao Estudante) a coleta de uma ampla gama de informações envolvendo as 10 dimensões do 

SINAES; o tratamento destas informações viabiliza um instrumento de análise real para a 

mensuração quanti-qualitativa sendo realizado de forma bastante individualizada. Tal atitude 

de apresentação justifica-se pelo fato de proporcionar uma real visualização dos problemas 

proporcionando sequentes ações saneadoras a curto e médio prazo. 

A CPA garante a confidencialidade das respostas a toda a comunidade acadêmica, 

com a preservação de sua identidade. Os resultados da autoavaliação são disponibilizados de 

forma individualizada para o Curso; os envolvidos podem ter acesso às respostas relacionadas 
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ao seu eixo de envolvimento e às respostas de envolvimento com o âmbito geral da 

Instituição. Tais resultados são discutidos pelas Pró-reitoras do Centro Universitário Assis 

Gurgacz e pelo Colegiado do Curso, promovendo-se uma ampla gama de levantamentos e 

ações saneadoras para os pontos frágeis detectados. Os responsáveis pelos setores avaliados 

promovem, juntamente com seus pares, NAD, NAAE e demais setores da IES discussões 

sobre estratégias a serem adotadas.  

Os resultados provenientes da autoavaliação são divulgados no ambiente online de 

acesso acadêmico e as ações divulgadas à comunidade acadêmica pelo Coordenador do 

Curso. Os resultados apresentados servem de norteadores aos planejamentos e ações tanto 

administrativas quanto acadêmicas. Paralelo à necessidade de reunir informações há a 

preocupação com cuidados pertinentes à análise dos resultados obtidos, de forma a garantir a 

consistência, coerência, validade e credibilidade, no âmbito do curso, programa, atividade e 

serviço institucional.  

As ações realizadas em virtude dos resultados deste processo autoavaliativo, até o 

momento apresentados são, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto estrutural, entre 

outros: discussão das DCNs, discussão sobre a prática docente e elaboração de avaliações do 

processo ensino aprendizagem, aumento do número de recursos audiovisuais (multimídia), 

ênfase na prática da apresentação do plano de ensino aos acadêmicos e mecanismos docentes 

para incentivo profissional do acadêmico. 

Adicionalmente ao processo avaliativo da CPA ocorrem periodicalmente a discussão 

do PPC em todos os seus eixos norteadores, facilitação de ações relacionadas aos estágios, 

mudanças estruturais no processo avaliativo, alterações nos conteúdos programáticos evitando 

sombreamentos de conteúdos.  

A autoavaliação do Curso de Medicina, coadunando com a concepção de avaliação do 

processo ensino-aprendizagem, com a avaliação institucional, assume a função formativa, 

utilizando diferentes instrumentos e critérios orientadores, os quais possibilitam o 

acompanhamento do curso na relação direta com o que está proposto no Projeto Pedagógico, 

configurando-se a meta-avaliação ao possibilitar o questionamento das concepções e dos 

valores em torno dos quais o projeto do curso foi articulado. 

Para o Centro Universitário Assis Gurgacz, “a autoavaliação constitui-se num 

processo por meio do qual um curso, programa, projeto, atividade e serviço institucional 

analisa internamente o que é e o que deseja ser, o que propôs e o que de fato realiza, como se 

organiza, administra-se e age”. Dessa forma, a autoavaliação do Curso de Medicina conta 

com os procedimentos internos e externos de autoavaliação, quais sejam:  
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- Instrumentos internos de autoavaliação (Palavra dos Acadêmicos Ingressantes e 

Palavra dos Acadêmicos, os quais coletam informações sobre o perfil dos acadêmicos, suas 

expectativas e a avaliação que realizam dos serviços e procedimentos internos. Palavra dos 

Docentes, dos Coordenadores de Cursos e dos Funcionários Técnico-administrativos);  

- Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, o qual fornece 

informações sobre os saberes acadêmicos e o perfil dos ingressantes e concluintes, 

constituindo-se em fonte de informações que possibilitam a análise permanente do curso, 

confrontando-o com o proposto nas Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina e 

também com os demais cursos ofertados no país; 

- Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (ANASEM), instituída pela 

Portaria MEC nº 982, de 25 de agosto de 2016, tem como objetivo avaliar os estudantes de 

graduação em Medicina, do 2º, 4º e 6º anos, por meio de instrumentos e métodos que 

considerem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. 

- Processo de avaliação externa o qual possibilita à IES o olhar de profissionais que 

atuam na área de formação, egressos ou não do curso, que compreendem os processos de 

avaliação de cursos e conhecem outras realidades institucionais. 

Nesse sentido, ao analisar as informações obtidas através destes diferentes processos, 

na relação de uns com os outros, desencadeando reuniões no âmbito do colegiado, com a 

equipe de gestão com o NDE e com os representantes de turmas, a coordenação de curso 

constrói uma dinâmica de discussões permanentes que vêm possibilitando a readequação do 

projeto do curso com o envolvimento do coletivo. 

Mostrando também sua efetividade prática, a discussão dos processos de autoavaliação 

que ocorrem semestralmente na IES contribuem para a minimização das fragilidades 

apontadas pelo relatório da autoavaliação. Dentre essas adequações, pode-se destacar a 

adequação de tomadas em salas de aula e laboratórios, melhoria fluxo interno de veículos no 

campus, melhorias nas cantinas e reprografias, investimentos de reestruturação do 

estacionamento nos blocos e criação de um estacionamento exclusivo para o corpo docente, 

montagem de laboratórios específicos e criação do Centro de Empreendedorismo StartFAG. 
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2.18 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO PROCESSO 

ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Para o desenvolvimento das atividades pedagógicas do curso, o corpo docente e 

discente conta com o sistema informatizado de registros acadêmicos com opções de 

comunicação com as turmas e disponibilização de materiais de apoio aos alunos. O programa 

SAGRES, permite a facilitação do processo de ensino- aprendizagem como veículo de gestão 

do processo de ensino. Além disso, a informática está presente em todos os segmentos sociais 

e a graduação precisa acompanhar o desenvolvimento de novas fontes de informação e 

comunicação, usufruindo de todos os benefícios dessas tecnologias em favor das melhorias 

nos processos de ensino e aprendizagem.  

No curso de Medicina, as Tecnologias de Informação e Comunicação - TCI estão 

entrelaçadas a todos os componentes curriculares, de maneira mais especifica, porém, são 

trabalhadas no Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, já no primeiro ano do 

curso, de maneira abrangente, com os módulos de linguagens e, especificamente, no 4º 

semestre do curso.  

Este módulo tem caráter interdisciplinar, com conhecimentos que servem de suporte 

para outros componentes do curso; a partir dele pretende-se que o acadêmico atinja as 

seguintes competências e habilidades: 

• Reconhecer o papel das tecnologias de informação e comunicação 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; 

•  Perceber as possibilidades de acesso às tecnologias fora do espaço escolar; 

• Perceber as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

 

Para além dos componentes das tecnologias voltados à Informática, todos os 

componentes curriculares da diferentes linguagens exploradas no Programa, como Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa, Metodologia, Relacionamentos Interprofissionais, Direito, 

Gestão, Leituras multiculturais e Diversidade versam sobre a comunicação global efetiva; 

sobre a análise das diversas linguagens como produtos de determinadas situações discursivas, 
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a partir das estratégias linguísticas empregadas pelo produtor que visa a um processo de 

interação, por diferentes representações simbólicas, em situações sociocomunicativas.  

Explorar essas linguagens supõe contextualizá-las no cenário da vida contemporânea - 

o discurso das novas formas de linguagens para ser compreendido reivindica um contexto que 

é composto por elementos culturais.  

Assim, entende-se que os instrumentos de linguagem são indispensáveis tanto para a 

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

e produção de conhecimento deste em relação ao profissional médico e a sua atuação em 

sociedade. O domínio dessas diferentes linguagens é requisito básico para a integração efetiva 

dos sujeitos nos espaços formais de trabalho e de exercício de cidadania.  

As Tecnologias de Informação estão inseridas também na formação do docente para 

uso de TICs como recursos midiáticos através de minicursos promovidos em semanas 

pedagógicas para docentes.  

Além de promover a interdisciplinaridade com a matriz, a IES possui um sistema de 

administração acadêmica para ensino superior, que abrange as atividades tais como: 

Matrícula, Avaliação curricular, Atualização das informações dos alunos no sistema, 

Histórico escolar, Visualização via web de notas, planejamento das aulas e materiais de apoio. 

Este sistema tem promovido melhorias no acesso às informações, propiciando relatórios mais 

precisos e rápidos, com menor esforço, melhoria nos serviços realizados e oferecidos, 

melhoria na estrutura organizacional, por facilitar o fluxo de informações.  

 

2.19 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 
 

Coerentemente com a concepção explicitada neste PPC, o NDE, bem como todo o 

colegiado deste curso, entende a avaliação como parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem. Os estudantes são chamados a administrar responsavelmente o seu tempo para 

aprender a aprender, proposta que se desenvolve no curso e se efetiva durante toda vida 

profissional. 

Esta concepção de avaliação esta pautada nos postulados de Saul (1994), que defende 

uma proposta que foge aos paradigmas clássicos - a avaliação emancipatória. O teórico 

acentua que o compromisso principal dessa avaliação é o de fazer com que as pessoas, direta 

ou indiretamente envolvidas por uma ação educacional, escrevam sua própria história e gerem 

suas próprias alternativas de ação; defende-se nesta proposta que a conscientização é o que 
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orienta um fazer pedagógico emancipador de uma organização, que vê seus membros como 

sujeitos capazes de, criticamente, desenvolver suas próprias ações.  

A proposta de Saul (1994), portanto, é representativa do esforço de um determinado 

segmento de teóricos da avaliação que buscam construir um novo paradigma de avaliação. 

Diante dessa realidade, é preciso um posicionamento pessoal, responsável e radical do 

sujeito comprometido com a construção, como afirma Belloni (1999), 

 
[…] uma sistemática de avaliação que vise ao aperfeiçoamento da 
qualidade da educação – isto é, do ensino, da aprendizagem e da 
gestão institucional – com a finalidade de transformar a escola atual 
em uma instituição voltada e comprometida com a aprendizagem de 
todos e com a transformação da sociedade em uma sociedade 
realmente democrática. 

 

A avaliação deve ser um processo contínuo e de responsabilidade de todos, uma vez 

que o resultado esperado é a aprendizagem organizacional e a dos sujeitos. Sacristán (1998) 

define que: 

 

Avaliar se refere a qualquer processo por meio do qual alguma ou 
várias características de um estudante, de um grupo de estudantes, de 
um ambiente educativo, de objetivos educacionais, de materiais, 
professores, programas, etc., recebem a atenção de quem avalia, 
analisando-se e valorizando-se suas características e condições em 
função de alguns critérios ou pontos de referência para emitir um juízo 
que seja relevante para a educação.  

 

Não é um fim em si, mas deve possibilitar a análise da realidade para focar as ações 

com a finalidade de refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva da 

reconstrução da ação. Sacristan (1998), propõe nesta direção a ponderação avaliativa como 

uma forma de pensar sobre a conexão entre a ação e a reflexão. 

Essa é perspectiva que norteia a avaliação no curso; além disso, a avaliação nos 

módulos que integram o currículo também tem como base as diretrizes do Conselho Nacional 

de Saúde, os princípios definidos pelo MEC, as Diretrizes do Regimento Geral da FAG e o 

PPC, em sua totalidade.  

A partir desses documentos, no curso de Medicina, adota-se uma avaliação com 

caráter formativo - realizada em processo, tendo em vista as Tarefas pré-estabelecidas, 

possibilitando a correção, a reformulação e a melhoria constante do processo de ensino-

aprendizagem. E ainda, a avaliação com caráter somativo, aceita também como diagnóstica, 
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determina com propriedade a capacidade do aluno em avançar, considerando o desempenho 

de suas habilidades (cognitivo, afetivo e psicomotor) de acordo com as tarefas determinadas.  

 

2.19.1 Dimensões da Avaliação 

 
Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa consiste na prática da avaliação contínua realizada durante o 

processo de ensino e aprendizagem, com a finalidade de melhorar as aprendizagens em curso, 

por meio de um processo de regulação permanente. Professores e alunos estão empenhados 

em verificar o que se sabe, como se aprende e o que não se sabe para indicar os passos a 

seguir, o que favorece o desenvolvimento pelo aluno da prática de aprender a aprender 

(ANASTASIOU e ALVES, 2003). Consiste em um procedimento de regulação permanente 

da aprendizagem realizado por aquele que aprende, ou seja, tem como referência o aluno.  

A avaliação formativa requer dos professores e alunos uma mudança de atitude, pois 

não só os acertos são considerados mas também os erros, já que estes são fontes de 

informação para a revisão do projeto educativo, servindo ao professor para, através das 

informações coletadas, reorientar a sua atividade e, aos alunos, para autorregular as suas 

aprendizagens, conscientizando-os que ela não é um produto de consumo e sim de construção 

(LUCKESI, 1984). O aluno, sujeito ativo do processo, identifica suas possibilidades e 

fragilidades, aprendendo a relacionar-se com elas. 

Nessa perspectiva, ela pode ser definida, em grandes linhas, pelas seguintes práticas: 

- Coleta de informações fidedignas e significativas sobre o processo de 

aquisição do conhecimento daquele que aprende; 

- Processamento do diagnóstico individual e informação deste diagnóstico aos 

principais atores envolvidos no cenário do processo ensino-aprendizagem; e 

- Planejamento de estratégias de ação para a regulação do processo.  

A avaliação formativa do curso de medicina da FAG acontece em todos os módulos 

através dos processos de autoavaliação que estão presentes nos seminários, PASS e internato.  

Em síntese, pode-se dizer que o processo de avaliação assume um papel fundamental 

na garantia da qualidade do curso/programa. A Avaliação Formativa é sempre realizada em 

processo, tendo em vista os objetivos pré-estabelecidos para cada módulo, possibilitando a 

correção, a reformulação e a melhoria constante do processo ensino-aprendizagem. 
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Avaliação Somativa 

 

Scriven (1967) foi quem definiu as distinções entre avaliação formativa e somativa na 

área educacional. A avaliação somativa é realizada ao término do processo com intenção de 

verificação de resultados e a formativa possibilitando modificações ao longo do processo. 

 

O conceito de avaliação somativa deve-se a Scriven, (...) que o 
caracterizou e divulgou, na crença de que a avaliação constituísse um 
modo, quer para reformular o processo educativo, quer para analisar 
em medida esse processo corresponde às reais necessidades dos 
alunos (LEITE, 2006). 

 

A avaliação somativa além do caráter formativo, já descrito anteriormente, define 

como resultado final, a capacidade do aluno em prosseguir nos patamares seguintes. Dessa 

forma a avaliação somativa é aceita como diagnóstica determinando com bastante 

propriedade, a capacidade do aluno em avançar, considerando o desempenho de suas 

competências (cognitivo, afetivo e psicomotor) de acordo com a estrutura curricular do curso. 

Na FAG é considerado reprovado, conforme o Regimento Geral (art. 51), o aluno que 

não tenha obtido frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais 

atividades programadas, após as avaliações regulares ou processos de recuperação. 

Porém, é dado tratamento excepcional para alunos amparados por legislação 

específica, no caso de dependências e adaptações ou gestação, sendo-lhes atribuídos nesses 

casos, como compensação das ausências às aulas, exercícios domiciliares supervisionados, 

com acompanhamento docente, segundo normas estabelecidas pelo Conselho Pedagógico. 

Os critérios para estabelecer as notas das disciplinas serão determinados pela soma das 

notas mensais.  

 

• Prova Teórica: Avaliações teóricas multidisciplinares, com o objetivo de 

verificar a capacidade em analisar casos que mesclam mais de um conteúdo – com vistas 

ao conhecimento global; e avaliações específicas de cada conteúdo, buscando uma análise 

singular. 

 

• Avaliação Prática: Acontece a partir do trabalho que une a teoria e prática, 

com a criação de estações de conhecimento, tanto com material de uso diário, como os de 

laboratórios de habilidades e mesmo em práticas ambulatoriais. 



199 

 

• Programa de Aprendizagem Saúde e Sociedade – PASS: O conhecimento é 

avaliado tendo-se em vista a efetiva participação do aluno, seu aproveitamento nos 

trabalhos e na resolução de problemas na prática de atenção básica de saúde. 

• Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional: O processo avaliativo 

é contínuo, com a verificação da participação dos alunos no decorrer de todas as 

atividades propostas: na elaboração de projetos, ensaios e artigos científicos. 

• Internato: O conhecimento do Internato é avaliado a partir dos seguintes 

critérios: Avaliação subjetiva (50%) - analisados os seguintes aspectos: a) relação 

médico/paciente; b) ética profissional; c) relacionamento multidisciplinar; d) 

pontualidade; e) apresentação pessoal; f) comportamento pessoal; g) cumprimento de 

tarefas; h) habilidades; i) conhecimento prático; j) iniciativa e participação. 

• Avaliação de reuniões (10%) sendo o conceito dado em função de participação 

do discente, nível de conhecimento, desenvoltura no preparo das reuniões. 

• Avaliação objetiva - prova final do estágio (40%) - ocorre a partir da 

verificação de competências profissionais, ao final de cada grupo de atividades; 

relacionadas ao desempenho do aluno, considerando-se o grau de autonomia e 

complexidade.  

É considerado aprovado o aluno que, tendo frequência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) às aulas, tiver, após o resultado do exame final, alcançando média 5 (cinco), tendo 

direito ao exame final o aluno que tiver obtido frequência estabelecida em lei e média inferior 

a 7 (sete) e igual ou superior a 3 (três). Entretanto, é dispensado do exame final o aluno que 

tendo a frequência mínima exigida em lei, alcançar média igual ou superior a 7 (sete). 

Somente será reprovado o aluno que não atingir os resultados estabelecidos acima. 
 

 

2.20 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO  

 

As atividades práticas de formação são desenvolvidas, integrando prática e teoria na 

formação científica, para priorizar o enfoque de atenção básica à saúde. Essas atividades 

acontecem nas áreas básicas do conhecimento (Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, Histologia, 

Embriologia, Farmacologia) nos laboratórios da FAG e nas áreas dos processos de trabalho de 

clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia e saúde coletiva, exercidas no 

âmbito do Programa de Saúde da Família (PSF), em unidades básicas de saúde, ambulatórios 

(de nível secundário e terciário) e unidades de internação, dentro do enfoque da 
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hierarquização dos serviços de saúde e da atenção médica; são supervisionadas em parte pelos 

docentes e /ou preceptores das respectivas áreas. 

As aulas práticas nos laboratórios básicos/formação geral, específicos/ 

profissionalizantes e de prestação de serviços, multidisciplinares destinados à abordagem dos 

diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da vida (incluindo anatomia, 

histologia, bioquímica, farmacologia, fisiologia/biofísica e técnica operatória, bem como o 

biotério) têm como principal objetivo ilustrar os mecanismos morfofuncionais essenciais à 

manutenção da homeostase. Além disto, possibilitam o desenvolvimento do pensamento 

científico através da participação em experimentos controlados.  No laboratório de 

habilidades, os acadêmicos, antes das aulas práticas, participam de palestras sobre diferentes 

temas relacionados; o laboratório funciona com um sistema de agendamento de 30 minutos 

em média para cada dupla, e com a possiblidade de 25 colegas estarem assistindo na sala de 

vidro. 

Os monitores são capacitados pela supervisão direta do docente responsável. Os 

docentes das diferentes especialidades reservam o laboratório com o técnico responsável, 

recebem orientação técnica para inserir o protocolo da aula no sistema. 

As práticas relacionadas aos processos de trabalho obedecem a uma complexidade de 

apresentação de acordo com a fase em que os estudantes se encontram no curso e organizam-

se da seguinte forma: 

- Na Atenção Primária, visam valorizar as vivências interdisciplinares e 

multiprofissionais, integrando-a ao contexto sócio sanitário das unidades de saúde e das 

equipes de Saúde da Família; 

- Na Atenção Secundária, as atividades abrangem atendimento supervisionado em 

ambulatórios de especialidades nas áreas de clínica médica, cirurgia, pediatria, 

ginecologia/obstetrícia e saúde coletiva; 

- No estágio curricular supervisionado – Internato, o aluno encontra a oportunidade de 

entender a complexidade do sistema de atenção à saúde e o uso racional da tecnologia 

disponível; atende, sob supervisão, casos das diversas áreas do conhecimento (clínica médica, 

cirurgia, pediatria, ginecologia/obstetrícia e saúde coletiva) desenvolvendo competências. 

Na disciplina de Propedêutica os alunos são capacitados para identificar os sintomas 

de uma doença. Dentre as áreas, têm-se: entrevista e exame do paciente; aspectos éticos e 

comportamentais; organização do local e da documentação médica; bases de semiologia para 

medicina. Os encontros iniciam com a apresentação de um caso real escolhido pelo docente, e 

os acadêmicos são orientados a interpreta-lo. Tal processo ilustra a interface ciclo básico-
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especialidades – com a propedêutica. Logo após a esta atividade dá-se início a aula expositiva 

com o uso amplo de recursos visuais, auditivos e filmes, todos para que o aluno aguce o 

espírito investigativo clínico.  

As aulas práticas acontecem no CEONC e no Hospital São Lucas e contemplam dois 

tipos de paciente: ambulatoriais e internados. Os pacientes ambulatoriais são atendidos sob a 

supervisão do professor que separa prontuários de primeira consulta, para que o aluno 

identifique anormalidades e não se detenha a copiar e observar o que outros já o fizeram. O 

dinamismo da enfermaria cobra atitudes, estudo e ideias imediatas. 
 

2.21 PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NO ACOMPANHAMENTO E NA 

AVALIAÇÃO DO PPC 

 

A avaliação permanente do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, a ser 

implementado com esta proposta, é importante para aferir o sucesso do novo currículo para o 

curso, como também para organizar alterações futuras que venham a melhorar este projeto, 

uma vez que o projeto político/pedagógico é dinâmico e deve passar por constantes 

avaliações.  

Para isso utilizar-se-ão estratégias que permitam análise ampla do projeto mediante 

um conjunto de questionamentos previamente ordenados que busquem encontrar suas 

deficiências, se existirem. Os procedimentos para seu acompanhamento e avaliação não serão 

efetuados só no intuito de identificar fragilidades, mas também de promover, dinamizar e 

consolidar experiências bem sucedidas; verificar se as atividades desenvolvidas nos diferentes 

períodos favorecem a construção do perfil do egresso, e se o desenvolvimento dos 

componentes curriculares e das demais atividades do curso realiza-se em consonância com  os 

princípios orientadores deste Projeto Pedagógico, quais sejam: coerência  do currículo com os 

objetivos do Curso; coerência  do Currículo com o Perfil do Egresso; coerência do Currículo, 

face as Diretrizes Curriculares; adequação da Metodologia de Ensino à Concepção do Curso; 

inter-relação das unidades de estudo na concepção e execução do currículo; linhas de 

formação e atuação do profissional.  

Assim, analisando, dinamizando e aperfeiçoando todo esse conjunto de elementos 

didáticos, humanos e de recursos materiais, o Curso de Medicina do Centro Universitário 

Assis Gurgacz - FAG poderá ser aperfeiçoado visando alcançar os mais elevados padrões de 

excelência educacional e, consequentemente, da formação inicial dos futuros profissionais da 

área.  
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Entende-se que a implantação deste PPC é de responsabilidade do conjunto de 

professores formadores, o que demanda, portanto, o comprometimento do corpo docente com 

a complexa dinâmica de que se reveste o processo de formação acadêmico profissional 

defendido pelo Curso, incorporando nele os sentidos e significados do ser político e do ser 

pedagógico, exatamente por serem projetos; portanto, marcados pela incompletude, pelo 

inacabado. 

 

3 CORPO DOCENTE 
 

3.1 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE  

 

Considerando a Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior, em 05 de setembro de 2010, o Centro Universitário Assis 

Gurgacz - FAG, designou professores do Curso de Medicina para compor o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do Curso como órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao 

Colegiado, responsável pela concepção, atualização e implementação do Projeto Pedagógico 

do Curso. 

O plano de trabalho do NDE contempla as seguintes atividades: 

• Consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

• Integração curricular interdisciplinar entre os componentes curriculares; 

• Desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão; 

• Análise das exigências do mercado de trabalho; 

• Cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais; 

 

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Medicina é constituído pelos seguintes 

professores: 

DOCENTE TITULAÇÃO 
Cássio Franco Mestre 
Douglas Soltau Gomes Doutor 
Ivan Roberto Bonotto Orso Doutor 
Luciana Osório Cavalli Mestre 
Rui Manuel de S. S. A. de Almeida Doutor 
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3.2 ATUAÇÃO DO COORDENADOR  

 

O Coordenador do Curso atua em regime de trabalho de tempo integral, dedicando 20 

horas para atividades de Gestão do curso (coordenação). 

IES, considera-se a grande importância do Coordenador de Curso na condução e no 

direcionamento do curso, pois o fazer pedagógico depende de como ele planeja, encaminha e 

envolve a participação do corpo docente e do corpo discente nos trabalhos, desde a concepção 

do Projeto Pedagógico do Curso, a formação do corpo docente, a formulação e discussão dos 

planos de ensino e seu caráter interdisciplinar, os processos de avaliação, a indicação da 

bibliografia, etc. O Coordenador do Curso de Medicina está na Instituição contribuindo para a 

construção do curso de Medicina desde 2005 e desde 2008 como docente e na Coordenação. 

O desempenho das funções do Coordenador de Curso está fundamentado nas 

atribuições efetivas, previstas no Regimento da Instituição. Tem como atribuição a 

responsabilidade pela concepção do Projeto Pedagógico, composição do corpo docente, 

construção e discussão dos planos de ensino, processos de avaliação, indicação da 

bibliografia, projetos de pesquisa e de atividades de extensão. A participação nas reuniões de 

Colegiado Superior da Instituição, Colegiado de Coordenadores de Curso; Colegiado do 

Curso, convocadas e presididas pelo Coordenador de Curso; Reuniões com Professores de 

cada unidade pedagógica do curso; Reuniões mensais com representantes de turma; 

Apreciação e encaminhamento dos processos dos acadêmicos, junto à Secretaria Acadêmica.  

Além das atribuições regimentais, participação efetiva no Núcleo Docente Estruturante 

de forma a que as discussões, encaminhamentos metodológicos e pedagógicos se realizem na 

esfera docente-acadêmica sempre que necessário; Alocação e acompanhamento do corpo 

docente necessário e adequado para cada componente curricular do curso. Acompanhamento 

e controle da avaliação do processo de ensino aprendizagem dos discentes; Apoio ao processo 

de avaliação do corpo docente mediante aplicação de instrumento próprio, respondido pelos 

acadêmicos, aplicado pelo Núcleo de Avaliação Institucional/CPA; atualização e ampliação 

do acervo bibliográfico específico do Curso; organização e acompanhamento dos eventos 

científicos e culturais vinculados ao Curso; Acompanhamento e planejamento das atividades 

complementares; Acompanhamento de atividades das práticas de laboratório específico do 

Curso; Acompanhamento das atividades de sala de aula e demais ações acadêmicas e 

gerenciais vinculadas ao Curso. 
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3.3 CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O Regimento do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG regulamenta o 

funcionamento do Colegiado de Curso: 

Art. 20. O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo da administração 

básica, encarregado da coordenação didática, da elaboração, execução e acompanhamento da 

política de ensino do respectivo curso.  

Art. 21. O Colegiado de Curso é constituído:  

I - pelo Coordenador de Curso, seu Presidente 

II - pelos professores do curso  

III - por um representante discente.  

§ 1º Os mencionados nos incisos I e II são membros natos.  

§ 2º O representante mencionado no inciso III é indicado pelos seus pares para 

mandato de um ano, vedada a recondução.  

Art. 22. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente uma vez ao mês e 

extraordinariamente quando convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria ou a 

requerimento de um terço dos membros que o constituem.  

Art. 23. Compete ao Colegiado de Curso  

I - acompanhar e avaliar os planos e atividades da Coordenação, garantindo a 

qualidade do curso; 

 II - aprovar o plano e o calendário anual de atividades do curso, propostos pelo 

Coordenador; 

 III - aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso;  

 IV - aprovar normas complementares para a realização dos estágios curriculares, 

monitorias, atividades acadêmicas complementares, estudos independentes, monografias e 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; 

 V - sugerir medidas que visem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades 

do Centro Universitário;  

 VI - manifestar-se sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Pró-

Reitor;  

 VII - propor e aprovar o projeto pedagógico do curso, e a reestruturação da matriz 

curricular sempre que necessário observadas as Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação;  
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 VIII - deliberar sobre a aceitação de atividades acadêmicas complementares e estudos 

independentes para atribuição de créditos ao currículo do aluno;  

 IX - propor normas complementares a este Regimento;  

X - exercer outras atribuições previstas na legislação e neste Regimento. 

 

A articulação do Colegiado de Curso com os demais colegiados da IES se dá de 

diversas formas. Por meio do Coordenador do Curso nas reuniões mensais desenvolvidas, 

junto às Pró-Reitorias, os Coordenadores dos diversos Cursos e com os Coordenadores dos 

Setores da IES. Nestas reuniões são discutidos e elaborados procedimentos e projetos 

institucionais, são aprovados os regulamentos gerais e analisadas as normas internas dos 

cursos. Além disso, existem representantes dos Colegiados dos Cursos do Centro 

Universitário Assis Gurgacz – FAG em todos os segmentos de planejamento e execução da 

IES. 

 
3.4 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE  

 

O NAD - Núcleo de Apoio ao Docente, é um setor  vinculado à Pró-Reitoria 

Acadêmica, tem como objetivo, possibilitar ao docente formação pedagógica por meio de 

ações organizadas, bem como o apoio, quando necessário, nos encaminhamentos pedagógicos 

na relação professor/aluno. 

O NAD é corresponsável pelo processo de formação continuada dos 

docentes/preceptores, atuando em ação integrada com o Grupo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente de Medicina, constituído por docentes com experiência no magistério 

superior, competências e habilidades nas áreas temáticas do curso. Este grupo configura-se 

como um grupo de trabalho, para possibilitar aos docentes do curso a formação pedagógica, 

por ações organizadas e o apoio nos encaminhamentos pedagógicos e nas relações entre 

professor e aluno.  

O apoio docente desenvolvido pelo NAD visa complementar e aprofundar os 

conhecimentos em didática e em metodologia do ensino superior, capacitando os professores 

para o melhor desempenho das suas ações em sala de aula e possui as seguintes 

características: 

I. Integração: a ação do NAD deve estar de acordo com os documentos básicos da 

Instituição: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC); 
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II. Flexibilidade: a abordagem do NAD deve ser dinâmica para adequar-se ao tipo de 

profissional que compõe o corpo docente da Instituição em seus diferentes cursos, com suas 

diferentes exigências; 

III. Acessibilidade: as ações do NAD devem ser estendidas a todos os professores, na 

medida de suas necessidades e em consonância com as diretrizes da Instituição; 

IV. Sistematização: as formas de apoio docente estão expressas e sistematizadas no 

Programa Interinstitucional de Qualificação Docente. 

Nessa perspectiva, o Núcleo de Apoio ao Docente (NAD) promove a qualificação e o 

apoio aos docentes, por meio de ações estratégicas, que estão previstas no PIQ Docente 

(Programa  Institucional de Qualificação Docente) tais como: Programa de Seleção Docente, 

Encontros Pedagógicos, Semanas Pedagógicas, Laboratórios Pedagógicos, Oficinas temáticas, 

Seminários Pedagógicos, Debates, Grupos de Estudo e a divulgação de textos reflexivos e 

projetos específicos, buscando aperfeiçoar o trabalho docente nos aspectos técnico-

pedagógico, humano, institucional e interpessoal. Esse núcleo media atividades desenvolvidas 

também pela coordenação dos cursos, sugerindo e ou desenvolvendo ações pedagógicas 

pontuais quando necessárias.  

As propostas ofertadas pelo Núcleo de Apoio ao Docente às coordenações de cursos 

sempre sugerem um estudo sobre o Projeto Político Pedagógico do Curso, a revisão dos 

planos de ensino (diretrizes curriculares, perfil do egresso, objetivo do curso, ementário, 

conteúdo, referências, recursos, metodologia e avaliação), a reflexão sobre propostas 

interdisciplinares e outras que se fazem necessárias e que são peculiares ao curso. Assim, todo 

final de semestre o Núcleo de Apoio ao Docente lança uma proposta a ser desenvolvida pelos 

colegiados, mas sua execução fica a critério do Coordenador do Curso.  

Uma das metas a ser vivenciada neste processo é a preparação do plano de ensino, 

devidamente revisado e aprovado em colegiado, para ser disponibilizado aos alunos no 

primeiro dia de aula, mesmo que o plano sofra alterações após a exposição à turma.  

É da responsabilidade do NAD também, programar as atividades de abertura e de 

encerramento do Encontro Pedagógico, que se realiza no início de cada semestre letivo, assim 

como, promover em dias previamente determinados atividades didático-pedagógicas e/ou de 

inter-relação pessoal específicas do setor. Estas atividades são programadas para atender 

100% dos docentes das IES. Os temas normalmente são eleitos pelos professores, por meio de 

pesquisas de interesse aplicadas durante o semestre letivo que antecede o encontro. As 

atividades são palestras com profissionais internos e externos, mesas redondas e oficinas, mas 



207 

 

não ficam aqui restritas, sendo possível inová-las, caso seja viável, necessário ou até mesmo 

interessante. 

Durante a Semana Pedagógica Institucional, os colegiados realizam reuniões para 

planejamento e discussão de propostas a serem realizadas durante o semestre letivo. 

O Núcleo de Apoio ao docente também elabora e desenvolve projetos que são 

apresentados ao COOPEX conforme necessidade ou solicitação das coordenações de curso. 

 

4 INFRAESTRUTURA 
 

4.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL – TI 

 

Os professores do Centro Universitário Assis Gurgacz possuem gabinetes de trabalho 

individuais em todos edifícios (4 blocos), na reitoria da IES, no Hospital São Lucas e em 

ambientes didáticos de aulas práticas (laboratórios). 

Estes ambientes são amplos, com iluminação, acústica e ventilação (Climatização – 

Quente e frio) adequados. Possuem mobiliário: mesas, cadeiras e armários, de forma a dar 

conforto ao trabalho e as orientações realizadas. 

A limpeza é realizada diariamente ao final de cada período de aula (manhã, tarde e 

noite) que proporcionam conservação. Nestes ambientes também são disponibilizados água e 

café de forma a dar condições superiores de trabalho comodidade aos professores.  

Estes gabinetes são equipados com computadores, recursos de software e impressora 

de uso compartilhado, rede sem fio wireless com banda e velocidade adequados a demanda. 

Oferecem privacidade e comodidade aos professores para realizarem atividades de 

planejamento e preparo de aula, revisão de conteúdos, orientações aos acadêmicos (aulas, 

TCC e pesquisa) e reuniões para o desenvolvimento de atividades do curso. 

Os professores do curso de medicina também possuem gabinetes individuais de 

trabalho no hospital São Lucas constituídos por três ambientes equipados com mobiliário 

adequados, rede sem fio wireless para realização das atividades docentes. 

O corpo docente também possui gabinetes de trabalho em ambientes didáticos como 

os laboratórios de aulas práticas de cada disciplina, todos equipados com computadores, 

mobiliário, iluminação e climatização adequados aos afazeres. 

Importante ressaltear que todos estes espaços propiciam acessibilidade para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida (Decreto n◦ 5.296/2004) 
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4.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO E PARA OS 

SERVIÇOS ACADÊMICOS 

 

No Centro Universitário Assis Gurgacz  cada Coordenador possui gabinete individual 

de trabalho localizado no campus da IES. 

A coordenação do curso de medicina possui espaço destinado a suas atividades tanto 

no campus do centro universitário como no Hospital São Lucas. 

Na reitoria da IES é destinada uma sala individual ampla, climatizada, equipada com 

computador com recursos de software, impressora, rede sem fio wireless com banda e 

velocidade compatível com a demanda e mobiliário (mesa, cadeira, armários e mesa de 

reuniões) adequado as atividades. 

Possuí também secretária para auxilia-lo nas demandas das atividades relacionadas a 

coordenação do curso. 

No hospital São Lucas o coordenador do curso de medicina também possui um 

gabinete de trabalho no Hospital São Lucas equipado com (mesas, cadeiras, armários). Os 

ambientes/salas são amplos, climatizados com iluminação, acústica e ventilação adequadas 

assim como apresenta limpeza, conservação e comodidade. 

A coordenação de curso conta também com o apoio, além da secretária, de dois 

coordenadores adjuntos, os quais também possuem espaço de trabalho individual em sala 

ampla, climatizada, equipada com computador com recursos de software, impressora, rede 

sem fio wireless com banda e velocidade compatível com a demanda e mobiliário (mesa, 

cadeira, armários e mesa de reuniões) adequado as atividades. 

Da mesma forma os espaços de trabalho das unidades prestadoras de serviços 

acadêmico como secretaria acadêmica, protocolo, tesouraria, núcleo de apoio ao docente entre 

outros, também possuem a mesma estrutura já mencionada no tocante a espaço, climatização, 

iluminação e equipamentos. 

Registra-se que, todos os espaços aqui mencionados, propiciam a acessibilidade para 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (Decreto n◦. 5.296/2004). 

 

4.3 SALA DOS PROFESSORES 

 

Os docentes do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG utilizam as salas dos 

professores localizadas em todos os edifícios (4 blocos), na reitoria da IES e no hospital São 

Lucas para realização das atividades pertinentes ao trabalho docente. 
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A sala dos professores da Reitoria possui área total de 188,94 m2 está equipado com 8 

mesas de 4 lugar cada, mais 12 baias de uso individual, armários individuais com chave, 

cadeiras, rede sem fio wireless com banda e velocidade compatível com a demanda, 

computadores e seis gabinetes de trabalho individual e atendimento aos discentes. 

Cada bloco da IES também possui uma sala dos professores (master lounge) equipada 

com mesas, cadeiras, armários, sofás e televisão. Nestes ambientes são fornecidos café e água 

de forma a dar conforto para que os docentes descansem e realizem seus trabalhos. 

Além dos ambientes já descritos a IES também disponibiliza mais duas salas dos 

professores com capacidade para dez (10) docentes cada. Uma localizada no Hospital São 

Lucas e outra na Clínica FAG ambas devidamente preparadas para dar conforto aos docentes. 

Todas as salas dos professores são amplas, climatizados (quente-frio) e equipados com 

rede sem fio wireless com banda e velocidade compatível, computadores em número 

suficientes e apresentam limpeza, conservação e comodidade e propiciam acessibilidade para 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (Decreto n◦. 5.296/2004). 

 

4.4 SALAS DE AULAS 

 

O curso de medicina possuí 23 salas de aula para uso exclusivo, com área de 94,47 m2 

e com capacidade para 70 lugares cada.  

São equipadas com quadro branco, data show, computador, caixa de som, tela retrátil, 

cadeiras estofadas de uso individual e mesa do professor. 

As salas são amplas e a iluminação realizada através de lâmpadas de led e possuem 

acústica e ventilação adequados de forma a proporcionar o conforto necessário para os 

acadêmicos.  

O curso de medicina também utiliza os 4 (quatro) auditórios do campus da IES para 

ministrar suas aulas. Cada auditório tem capacidade para 170 lugares, cada lugar é equipado 

com mesa retrátil para utilização de apoio para materiais. O ambiente é equipado com data 

show, tela retrátil, computador e caixa de som, são climatizados (quente-frio) e com 

iluminação e acústicas adequados. 

Também são utilizados os ambientes didáticos do Hospital São Lucas, constituídos por 

4 (quatro) sala de aula com área de 47,24 m2 e equipadas com 40 carteiras estofadas, mesa 

para o professor, quadro branco, tela retrátil, data show e computador cada. 

O hospital também conta com um auditório com capacidade para 100 pessoas com 

mesa retrátil individual para apoio de materiais. 
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Tanto as salas como a auditório possuem climatização (quente-frio) e iluminação e 

acústicas adequadas para o ambiente de aprendizagem. 

A limpeza das sala e auditórios são realizadas diariamente após cada período de aula 

(manhã, tarde e noite) proporcionando de forma a conservar o ambiente sempre adequado 

para as aulas.  

Vale ressaltar que todos os ambientes citados possuem acesso a rede sem fio wireless 

com banda e velocidade compatível com a demanda e também propiciam acessibilidade para 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (Decreto n◦. 5.296/2004). 

 

4.5 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

A informática do Centro-FAG está a cargo do Setor de Informática, que é responsável 

pelo suporte técnico e pelo sistema de informação da Instituição. Os laboratórios dispõem de 

dois nobreaks que viabilizam o uso e o funcionamento do sistema, por aproximadamente uma 

hora.  

O Núcleo gerencia a área de hardware e controla a parte de software cumprindo as 

duas funções da Instituição: função meio e função fim 

Para gerenciamento da Internet e rede de todos os Laboratórios de Informática, a 

instituição possui um sistema de controle de acesso a internet, baseado em usuário e senha, 

onde cada Aluno e Professor recebem quando ingressam na instituição.  Possuímos 2 links de 

Internet, com operadoras distintas, para ter redundância para atender a demanda. Todos os 

laboratórios de Informática a internet cabeada e Wi-FI. 

O Centro FAG conta ao todo com 17 Laboratórios de informática, com um total de 

514 computadores (ver documento a parte com descritivo de todos estes ambientes e 

equipamentos). 

O setor responsável possui sala própria para a administração das atividades e também 

de manutenção dos equipamentos sob responsabilidade de 2 técnicos capacitados para 

desenvolvimento das atividades relacionadas ao cuidado e manutenção diária dos 

equipamentos, apoio durante as aulas práticas, serviço de controle dos materiais de consumo. 

Os espaços possuem equipamentos adequados, com softwares necessário para as 

atividades pertinentes ao objetivo de cada laboratório, devidamente atualizados 

O horário de funcionamento dos laboratórios é das 07h00min às 23h00min horas 

havendo funcionários para atendimento. A coordenação de laboratórios é responsável pela 
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qualidade dos serviços prestados pelos laboratórios e a qualidade e manutenção dos 

equipamentos. 

Para gerenciamento da Internet e rede de todos os Laboratórios de Informática, o 

Centro Universitário Assis Gurgacz possuí um Servidor IBM, com Processador Xeon 3.0Ghz, 

2.048 Memória DDR, HD 73,4GB Scsi de 10.000 RPM, Leitor de CD, driver de disquete 

1.44, Placa mãe Intel com S/V/R, 03 placa de rede Intel, contendo sistema operacional 

LINUX, a velocidade do acesso a internet é de 50 MB dedicado. 

A IES possui Plano de expansão e atualização dos softwares e equipamentos, com o 

objetivo principal descrever de que maneira é feita a atualização dos softwares e também dos 

equipamentos, destinados aos colaboradores, docentes e aos discentes.  

Além dos laboratórios, outros setores atendem as necessidades dos cursos entre eles o 

setor de audiovisuais que conta com recursos de apoio didático para o ensino: (aulas teóricas, 

conferências, oficinas, seminários, etc.), para a realização de via pesquisa (aulas práticas, 

pesquisa experimental), e para o desenvolvimento dos projetos de extensão, além de uso 

geral. Estes equipamentos são de uso móvel, disponibilizados mediante sistema de reserva 

pelos professores/coordenadores e instalados nas salas de aula por funcionários da Instituição 

que trabalham especificamente neste setor.  

São utilizados para projeção/exibição/demonstração nas aulas teóricas. Para aulas 

práticas, na produção de programas, materiais, pesquisa experimental os equipamentos estão 

instalados em seus respectivos laboratórios. 

Para os alunos que utilizam laboratórios, além “aulas”, a IES disponibiliza no BLOCO 

IV, o Laboratório 5 no horário da 7h às 12 h; 13h30min às 23h. Este laboratório é equipado 

com mobiliário adequado e computadores com recursos de software necessários a atividades 

de estudo e pesquisas acadêmicas. 

Os espaços assistências dispõem de um computador para cada ambulatório, e no 

Hospital São Lucas dispõe de um laboratório de informática contendo 11 computadores com 

software atualizados e de boa qualidade, espaço físico condizente com a especificidade do 

laboratório. Os espaços dos laboratórios de informática propiciam acessibilidade para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida (Decreto n◦. 5.296/2004). 

A biblioteca do Centro-FAG também disponibiliza aos acadêmicos 8 computadores 

para consultas, elaborações de trabalhos, relatórios e atividades diversas. 
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4.6  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

As bibliografias básicas estão todas relacionada aos planos de ensino de cada unidade 

curricular e devidamente compatíveis com os objetivos, ementas, conteúdo programático, 

metodologia e avaliação do discente. 

O acervo esta compatível em relação à natureza das unidades curriculares e aos 

conteúdos descritos no PPC, de forma a atender a formação teórica prática dos alunos e com 

os objetivos do curso e do perfil do egresso. 

As bibliografias são constantemente atualizadas sua definição e análise é realizada 

pelo professor que a ministra a disciplina em conjunto com a Coordenação do Curso e é 

referendado pelo NDE através de relatório de adequação que comprova a compatibilidade de 

cada unidade curricular entre o número de vagas autorizados e a quantidade de exemplares 

por título. 

O acervo está registrado em nome da IES e devidamente tombado e informatizado. Ele 

também é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares a demandada, sendo 

adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço. 

O acervo bibliográfico do curso de graduação em Medicina é atualizado 

constantemente e sua relação para a bibliografia básica é em média de 10 a 25 exemplares, de 

cada um dos três títulos especificados nas ementas das disciplinas que compõe o curso, onde a 

proporção média é de 1 exemplar para faixa de 5 vagas totais anuais considerando os livros 

comuns aos demais alunos da área da saúde. 

 

4.7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

O Sistema de Bibliotecas do centro FAG disponibiliza à comunidade universitária – 

dirigentes, docentes, discentes, técnico-administrativos e parceiros – um acervo diversificado 

com vários exemplares. Esta diversidade permeia as diversas áreas de conhecimento, campos 

do saber e eixos tecnológicos. O acervo também atende às necessidades das unidades 

curriculares do curso, contemplando as obras relacionadas na bibliografia complementar, 

indicada nos planos de ensino compatíveis com os conteúdos curriculares, integrantes do 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O Curso de Medicina conta com um acervo de livros para Bibliografia Complementar 

distribuídos nas áreas básicas e profissionais do curso, atendendo plenamente aos alunos em 

suas consultas, tanto no tocante aos critérios quali-quantitativos preconizados pelo Sistema 



213 

 

Federal de Ensino Superior, estando disponíveis, para cada unidade curricular cinco títulos de 

bibliografias complementares e cada título bibliográfico conta com dois exemplares de cada. 

A bibliografia complementar de todos as unidades curriculares está relacionada nos 

seus Planos de Ensino, compatíveis com os objetivos, ementas, conteúdo programático 

bibliografia básica, metodologia e avaliação do discente. 

Na bibliografia complementar do curso o acervo é compatível em relação às natureza 

das unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC, ambos coadunáveis com a 

formação teórico-prática do aluno e com o objetivo do curso e o perfil do seu egresso; estando 

constantemente atualizado. Esse acervo é selecionado e ordenado em função do conteúdo 

programático, a pluralidade de orientação doutrinária e técnico-científica, bem como para 

garantir a abordagem globalizante, interdisciplinar e multiprofissional das questões objeto de 

estudo do Curso e seus programas. 

As bibliografias são constantemente atualizadas sua definição e análise é realizada 

pelo professor que a ministra a disciplina em conjunto com a Coordenação do Curso e é 

referendado pelo NDE através de relatório de adequação que comprova a compatibilidade de 

cada unidade curricular entre o número de vagas autorizados e a quantidade de exemplares 

por título. 

O acervo está registrado em nome da IES e devidamente tombado e informatizado. Ele 

também é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares a demandada, sendo 

adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço. 

 

4.8 PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 

 

O Centro universitário FAG de forma a suplementar os conteúdos administrados nas 

unidades curriculares, embasar o conhecimento científico e dar suporte as atividades de 

pesquisa dispõe de duas bases de dados bibliográficos para seus alunos e professores 

- MEDLINE Complete 

- Fonte Acadêmica 

O MEDLINE Complete possuí mais de 5 mil periódicos disponíveis em resumo 

(abstracts), destes 2.297 oferecem o artigo na integra com destaque para: 

- JAMA, 

- Annals of Internal Medicine, 

- Diabetes, 

- Advances in Nutrition, 
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- American Journal of Clinical Nutrition 

- Journal of Epidemiology. 

Já a Fonte Acadêmica possui 690 títulos do Brasil e de Portugual com acesso na 

integra com destaque para 

-Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, 

 -Brazilian Journal of Biomotrocity, 

- Acta Medica Portuguesa, 

- Journal Brasileiro de Pneumologia, 

- Journal Vascular Brasileiro, 

- Revista Brasileira de Oftamologia, 

- Revista Brasileira de Psquiatria 

 

4.9 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE E SERVIÇOS 

 

A IES disponibiliza aos seus alunos laboratórios e instalação especifica destinada às 

práticas acadêmicas/básicas e gerais, buscado atender adequadamente: a relação 

dimensão/alunos; equipamento/aluno para utilização na realização das atividades acadêmicas 

de ensino, pesquisa e extensão. 

Os laboratórios estão adequados quanto ao espaço físico das instalações, dos 

equipamentos, mobiliários e demais utensílios. 

Todos são limpos diariamente e os técnicos realizam os procedimentos relativos a 

conservação, manutenção e segurança nos mesmos. 

A IES de forma a melhorar o aproveitamento e otimização de suas instalações prevê 

uma distribuição equilibrada e racional de laboratórios e salas específicas, adequando e 

equipando-os de acordo com a necessidade do curso. 

Cada área do conhecimento possui laboratórios com dimensões adequadas e 

equipamentos específicos para proporcionar a prática de habilidades e competência dos 

alunos.  

Segue abaixo a lista com descrição dos laboratórios utilizados pelo curso de medicina 

com destaque para os 5 (cinco) laboratórios de Anatomia da IES que além de peças 

anatômicas naturais e em material sintético, possui também um vasto acervo de cadáveres. 
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Laboratório de Anatomia Humana 

 

O Laboratório de Anatomia Humana possui uma área total de 373,71 m² com um 

espaço para o técnico que fica na entrada principal do laboratório; uma sala de dissecação que 

possui 04 mesas anatômicas fixas revestidas em inox, cuba em inox com 06 torneiras, 02 

armários com 08 gavetas e 03 portas cada, 02 armários com 20 prateleiras cada, 01 lousa 

branca e um exaustor; sala de tanques contendo 02 tanques em inox totalmente automatizados 

com capacidade para 06 cadáveres cada um, 01 bancada lateral em granito com 03 cubas e 

torneiras em inox; 01 sala para realização das aulas práticas com 02 lousas brancas, 09 mesas 

anatômicas fixas revestidas em aço inox dispostas centralmente, 01 cuba em inox com 06 

torneiras, sistema de exaustão, 01 lava-olhos e 01 bancada lateral em granito com 01 cuba e 

torneira em inox; 01 sala para realização das aulas práticas com 02 lousas brancas, 09 mesas 

anatômicas fixas revestidas em aço inox dispostas centralmente e 01 cuba em inox com 06 

torneiras; 01 sala para realização das aulas práticas com 01 lousa brancas, 06 mesas 

anatômicas fixas revestidas em aço inox dispostas centralmente. 

 

Laboratório de Bioquímica I e II 

 

O laboratório de Bioquímica I e Bioquímica II (Bromatologia) possuem uma área total 

de 183,1 m2, com uma sala para o professor; uma sala de pesquisa; um almoxarifado setorial e 

2 salas para a realização das aulas práticas sendo que uma sala também atende a disciplina de 

Bromatologia do Curso de Nutrição. Cada sala possui 01 lousa branca, 02 bancadas laterais 

em granito com cubas, torneiras, gavetas e prateleiras em madeira.  Em cada sala estão 

dispostas centralmente 6 bancadas em granito,  todas as bancadas possuem cubas em inox, 

pontos de água, gás e energia. Estas salas possuem ainda capelas de exaustão, chuveiro, lava-

olhos e extintores de incêndio.  

 

Laboratório de Fisiologia e Farmacologia  

 

Os laboratórios de Fisiologia e Farmacologia, localizados no térreo do bloco I, 

possuem uma área total de 183,1 m2, com uma sala para o professor e a técnica do laboratório; 

um almoxarifado setorial e 01 sala para a realização das aulas práticas sendo que na sala 

possui 01 lousa branca, 01 bancadas laterais em granito com cubas e torneiras em aço inox e 
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01 escaninho para guardar as bolsas. Em cada sala estão dispostas centralmente 06 bancadas 

em granito com 4 microscópios cada bancada.  

 

Laboratório de Microbiologia e Imunologia  

 

O laboratório de Microbiologia e Imunologia possui uma área total de 183,1 m2, com 

uma sala para o professor; uma sala de pesquisa; um almoxarifado setorial e 02 salas para a 

realização das aulas práticas sendo que em cada sala possui 01 lousa branca, 02 bancadas 

laterais em granito com cubas, torneiras. Em cada sala estão dispostas centralmente 06 

bancadas em granito, todas as bancadas possuem cubas em inox, pontos de água, gás e 

energia. Este laboratório apresenta um acervo de eletromicrografias.  Os dois laboratórios 

possuem capelas de exaustão. 

 

4.10 UNIDADES HOSPITALARES E COMPLEXO ASSISTENCIAL CONVENIADO  

 

Todos os hospitais abaixo nominados são pessoa jurídica de direito privado, centro de 

referencia municipal de médio porte presta atendimento em Pediatria, Ginecologia e 

Obstetrícia, Clinica Medica e Clinica Cirúrgica. Os pacientes, de todos os hospitais, 

encaminhados para internação pelo SUS vêm pela Central de Regulação da Secretaria 

Municipal de Saúde de Cascavel – PR, Os leitos são distribuídos para 31 especialidades 

disponibilizadas para pacientes do SUS, 

O Hospital e Maternidade Santa Catariana, tem 77 leitos com 4 consultórios 

médicos, 05 salas de cirurgia e 02 alojamentos conjuntos, e 10 leitos de uti. O Hospital Santa 

Simone, tem 30 leitos com 4 consultórios médicos, 3 salas de cirurgia e 02 alojamentos 

conjuntos. Hospital Nossa Senhora da Salete, tem 63 leitos com 4 consultórios médicos, 5 

salas de cirurgia e 04 alojamentos conjuntos, conta com 11 leitos de uti. O Centro de 

Oncologia de Cascavel tem 61 leitos com 15 consultórios médicos, 8 salas de cirurgia e 02 

alojamentos conjuntos, contando com 4 leitos de uti.  O Hospital São Lucas FAG, tem 70 

leitos com 5 consultórios médicos, 6 salas de cirurgia e 06 alojamentos conjuntos, contando 

com 20 leitos de UTI, 10 leitos UTI neonatal, atendendo a alta complexidade em cirurgia 

bariátrica, e neurocirurgia. A UOPECCAN é um serviço de referência no tratamento de 

pacientes portadores de câncer para o Estado do Paraná e demais Estados do Brasil, O 

complexo é composto pelo Hospital do Câncer de Cascavel - Referência na prevenção, 

diagnóstico e tratamento do câncer; Casa de Apoio ao Paciente de Câncer Cascavel; Tem 83 
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leitos, UTI adulto e infantil com 10 leitos, ampla e com equipamentos de suporte a vida de 

última geração. O centro cirúrgico com 05 salas, totalmente equipado permite a realização de 

procedimentos operatórios de qualquer complexidade. 

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná é estatal e ocupa uma área total de 

37.960m², com uma área construída de 26.011,77 m², e uma estrutura de 195 leitos, 

englobando leitos, ambulatórios de especialidades, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, UTI 

Adulto, UTI Pediátrica, UTI Neonatal, UCI, Pronto Socorro, Diagnóstico por imagem 

(Hemodinâmica, tomografia computadorizada, mamografia, ecografia, endoscopia e 

eletrocardiograma), Serviço de radiologia, Banco de Leite Humano, distribuídos em VI 

Unidades a saber: Prédio principal Unidade I, Pronto Socorro Unidade II, Ambulatório 

Unidade III, Hemocentro Unidade IV, LACEPE Unidade V e Ensino/Banco de Leite/Setores 

Administrativos/CEAPAC Unidade VI.  Como único hospital público das Regiões Oeste e 

Sudoeste do Paraná, com 100% de seus leitos destinados a pacientes do SUS. 

As unidades básicas de saúde dos bairros Santa Cruz, Periollo, Floresta, Neva, 

São Cristóvão, Canada e a USF- São Francisco prestam atendimento eletivo de promoção e 

assistência a saúde em regime ambulatorial, de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia, 

serviços de apoio técnico, formação e desenvolvimento de recursos humanos e de pesquisa, 

contando com consultório clinico, pediátrico, ginecológico.  

No PAID - Programa de Atenção e Internação Domiciliar, programa modelo em 

saúde pública de Cascavel, os pacientes atendidos são encaminhados pelas Unidades Básicas 

de Saúde, que durante as consultas fazem um diagnóstico do grau de complexidade do 

enfermo.  

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, está inscrito 

no CNPJ, sob número 00.944.673-0001-08 e está sendo regido conforme seu Estatuto e 

Regimento Interno. Suas finalidades são representar o conjunto dos municípios que o 

integram, em assuntos da Saúde. O CISOP, abrange 25 municípios, cuja população atinge 

469.153 habitantes. Tendo como Cascavel, como o principal contingente, ou seja 52,24% da 

população e os demais municípios corresponde à 47,76 %. 

 

4.11 BIOTÉRIOS  

 

O Biotério Central do Centro Universitário Assis Gurgacz está localizado nas 

dependências do Hospital Veterinário do campus da IES esta dividido em 4 salas e cada uma 

possui área total de 17,5 , equipado com mamadeiras de plástico 250ml,bicos de mamadeiras 
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de 500ml/ 300ml/ 1000ml,mamadeiras 300ml,caixas plásticas tamanho grande 414 x 344 x 

168mm,caixas plásticas tamanho, mamadeiras 500ml, mamadeiras de 1 L,grades em inox 

pequena, grades em inox grande, estantes de aço (sala dos ratos),Poltrona,Balcão 

recepção,Mesa 1,20x0,65x0,75 c/ 3 gavetas,Balcão 03 portas,Cadeira giratória, o local 

apresenta central de esterilização 1 e 2 equipada com 2 autoclaves. Este espaço tem como 

função primordial a criação de cobaias dentre elas (Rattus novergicus - linha Wistar) assim 

como, camundongos, coelhos animais destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

dos vários cursos da IES o espaço propicia acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

O Biotério apresenta uma produção anual média de 350 animais e, para isto, conta 

com uma 1 (uma) técnica de laboratório a qual desenvolve todas as atividades dentro do 

biotério, na falta do técnico encontra-se presente um plantonista que verifica o funcionamento 

do mesmo. Os funcionários do biotério são supervisionados e orientados por um Médico 

Veterinário para cumprir suas determinadas atividades.  Além deste a IES dispõe de 1 (um)  

biotério setorial localizado no laboratório de Fisiologia, onde ficam armazenados os animais 

que estão sendo utilizados para as aulas práticas e pesquisa científicas, sendo que os animais 

só deixam o Biotério central mediante parecer favorável do Comitê de Ética da IES.  

 

4.12 LABORATÓRIOS DE ENSINO PARA A ÁREA DA SAÚDE  

 

Os laboratórios de ensino específicos e multidisciplinares são compatíveis com a 

formação discente prevista no PPC do Curso de Medicina, atendendo às demandas 

programadas nos módulos temáticos, estudos complementares, práticas ambulatoriais, 

estágios supervisionados, PASS, Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 

Atividades Complementares curriculares e extracurriculares, como apoio ao aprendizado dos 

conteúdos contidos na matriz curricular. Os espaços propiciam acessibilidade para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, e garantem a qualidade das aulas práticas. 

a) Microscopia I: área total de 183,1 m2 atende as disciplinas de biologia celular, 

biologia molecular, genética e biotecnologia.  

b) Microscopia II e III: área total de 183,1 m2 atende as disciplinas de Histologia, 

Embriologia e Patologia, Parasitologia Geral e Clinica. c) Anatomia Geral e 

Anatomopatologia: área total de 373,71 m² atende as disciplinas de anatomia humana e 

anatomopatologia. d) Laboratório de Bioquímica I e II: área total de 183,1 m2 atende as 

disciplinas de Bioquímica e Bromatologia. e) Laboratório de Fisiologia e Farmacologia: área 
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total de 183,1 m2 atende as disciplinas de Fisiologia Humana e Farmacologia.  Dentre os 

laboratórios específicos que dão suporte à formação específica do profissional médico, estão: 

a) Laboratório de habilidades: área total de 50,34 m2 dividida em 03 ambientes 

climatizados, sendo o primeiro reservado para o controlador do boneco, separado por um 

vidro. O segundo conta com uma maca, um simulador de boneco SimMan Essential e um 

sistema de câmeras e microfones. Dispõe de 24 lugares para os acadêmicos acompanharem o 

procedimento através do sistema de som e imagem por onde se vê os dados do monitor 

multiparamétrico e as imagens do procedimento que está sendo adotado pelo acadêmico, em 

02 monitores de TV de LCD de 32 polegadas, sendo um para as imagens do monitor e o 

outros para as câmeras do segundo ambiente. b) Laboratório de Morfologia: área total de 88 

m2 dispõe de mobília, 04-microscópios, computador, 15 aparelhos de controlar batimentos 

cardíacos, 04 quadros imagens do corpo humano, peças sintéticas, ossos, laminários de 

patologia, embriologia, histologia, parasitologia. 

c) Técnica Operatória: uma sala com 27,5 m2 e outra com 37,5 m2 com acesso à 

Central de esterilização. Equipadas com bisturis, calha cirúrgica grande e pequena, carro 

curativo, mesa para instrumental, mesa cirúrgica pantográfica, mesa mayo completa, aparelho 

de anestesia, foco auxiliar. d) Ambulatórios da Clínica Multidisciplinar (Dermatologia, 

Geriatria, Saúde Mental, Endocrinologia): equipados com 

mesas,cadeiras,computador,divã,negatoscópio,estetoscópio,termômetrodigital,esfigmomanôm

etro digital, armário. e) Ambulatórios Hospital São Lucas – (cardiologia, clinica médica, 

clinica cirúrgica) com 5 consultórios, mesa cadeira, maca, computador, negatoscópio, 

esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro digital,  esfigmomanômetro, armário. f) 

Unidades Básicas de Saúde (G.O, Pediatria e PASS): consultórios com mesa cadeira, maca, 

negatoscópio, esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, armário. g) IML para a 

disciplina de Medicina Legal com sala de exames, computador, mesa, mesa ginecológica, sala 

de necropsia, raio X, material cirúrgico. i) Semiologia e Semiotécnica: com 92,76 m2 para as 

disciplinas de Semiologia, Semiotécnica, Cuidado pré-operatório, Ginecologia e Urgências e 

Emergências.  O espaço com ventilação e iluminação. Equipamentos, mobiliários e demais 

insumos são compatíveis com as práticas desenvolvidas em cada ambiente e o número de 

usuários.  Os equipamentos, vidrarias e reagentes estarão disponíveis em lista no período da 

visita.  
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4.13 LABORATÓRIOS DE HABILIDADES  

 

Na realização dos desempenhos da prática profissional, o Laboratório de Habilidades e 

Simulação possibilita ao estudante a realização de procedimentos e familiarização com a 

prática médica através da utilização de modelos, manequins, equipamentos e materiais 

médico-hospitalares e treinamento interpares com situações simuladas.  

É um cenário de apoio ao estudante em seu tempo pró-estudo. Possibilita  o 

desenvolvimento de habilidades de “aprender a aprender e de saber pensar”, administrando 

seu tempo, adquirindo responsabilidade pela sua formação e autoaprendizagem em busca do 

conhecimento, fornecendo ao mesmo uma visão menos teórica do estudo da medicina. Integra 

recursos educacionais de áreas do conhecimento como: anatomia, histologia, fisiologia, 

imunologia, patologia entre outras. O atendimento é feito por um grupo de profissionais e 

monitores, de forma individualizada ou em pequenos grupos sempre em acordo com as 

questões levantadas em cada um dos módulos do currículo. 

Um dos importantes papéis do laboratório é o desenvolvimento de estudos 

semiológicos, habilidades de comunicação verbal e não verbal que permitam o entendimento 

com colegas de turma, de trabalho, de pacientes, de familiares e da comunidade. 

Tem como objetivo geral propiciar situações vivenciais que favoreçam a 

problematização de realidades que os estudantes experimentarão na sua vida profissional 

propiciando o desenvolvimento de habilidades cognitivas e psicomotoras. 

Tem como objetivos específicos: 

• Desenvolver habilidades necessárias e adequadas para o exercício da medicina. 

• Desenvolver atividades teórico-práticas de apoio ao desenvolvimento de  

habilidades afetivas, psicomotoras e cognitivas do estudante nos diferentes cenários, 

conforme tarefas, desempenhos e habilidades do semestre que está cursando. 

• Estabelecer um cenário protegido, em que o estudante adquira capacitação para 

avaliar, indicar e efetuar procedimentos em grau crescente de complexidade, conforme sua 

inserção curricular. 

• Possibilitar ao estudante o desenvolvimento gradual em nível de complexidade 

crescente, das habilidades e das situações práticas vivenciadas no PASS para a solução de 

problemas. 

• Sensibilizar o estudante para a importância de aproveitar bem o tempo pró-

estudo, adquirindo responsabilidade pela sua formação e auto-aprendizagem, 
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desenvolvendo a capacidade de construir o conhecimento da estrutura e funcionamento do 

organismo humano. 

 

4.14 PROTOCOLOS DE EXPERIMENTOS 

 

O curso de Medicina adota práticas laboratoriais inovadoras acreditando que se faz 

ciência adotando o princípio hipocrático: PRIMUM NON NOCERE (primeiro não cause 

danos), mesmo que para tal acarrete quebras de paradigmas.  

Todas as atividades práticas desenvolvidas nos ambientes/laboratórios de formação 

geral/básica, de formação profissionalizante/específica, de prática profissional e prestação de 

serviços possuem protocolos de experimentos, prevendo procedimentos operacionais padrões 

dos equipamentos, instrumentos, materiais e utilidades, bem como ressaltando as normas de 

biossegurança que possibilitam aos técnicos o preparo das condições necessárias e aos alunos 

o entendimento para o adequado desenvolvimento das atividades. 

 Estes documentos atendem às normas internacionalmente aceitas e legislação nacional 

pertinente, são autoexplicativos para facilitar o uso por pessoas de diferente nível de instrução 

e aplicáveis às atividades práticas desenvolvidas nos diferentes ambientes de formação e estão 

sendo continuamente revistos, com a participação do corpo técnico, docentes e discentes.  

Estes protocolos abrangerem normas de: 

- Mapas de riscos de cada laboratório ou ambiente de ensino; 

- Segurança e biossegurança; 

- Prevenção de acidentes de trabalho; 

- Riscos químicos, físicos e biológicos; 

- Utilização de equipamentos e materiais de uso laboratorial; 

- Primeiros socorros; 

- Prevenção de incêndio; 

- Qualificação para conhecimento e uso de produtos químicos; 

- Treinamento continuo do corpo técnico. 

Estes protocolos e normas estão disponíveis em cada ambiente e acessível ao 

conhecimento da comunidade interna (docente, discentes e técnico administrativos) e externa 

(usuários dos laboratórios na condição de colaborador e/ou visitante). 

Todos os laboratórios possuem Equipamentos de Proteção individual -EPIs. (Luvas, 

máscaras, toucas, óculos de proteção, jalecos brancos de manga longa e aventais 

descartáveis), e também equipamentos de proteção coletiva contra acidentes (Exaustores, 
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capelas, extintores, lava-olhos, caixas de primeiros socorros (com livro e controle de 

ocorrência de acidente), potes de areia de contenção, toalhas felpudas, chuveiros de 

emergência). 

As instalações foram construídas seguindo as normas de biossegurança na arquitetura 

como piso antiderrapante, critérios do uso de água, fogo e energia como também o sistema de 

ventilação, som e aeração. 

A entrada e a saída destes ambientes são controladas por um técnico, sendo que nas 

áreas de entrada existem antessalas com armários (escaninhos) numerados onde os alunos 

guardam seu material. 

O sistema hidráulico possui caixas coletoras específicas para o material químico e 

biológico. O Centro Universitário Assis Gurgacz obedece às normas de Biossegurança do 

CRB-CNBIO e as leis e orientações da Regulamentação da Biossegurança em Biotecnologia 

Nacional e Internacional, possui, ainda, o setor de Segurança e Medicina do Trabalho e 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 

Mas, a inovação vai além da melhoria nos procedimentos, da racionalização no uso 

dos materiais e equipamento, da qualidade dos resultados e da garantia de segurança, há 

sempre a preocupação em seguir os critérios e procedimentos éticos. Os docentes que utilizam 

animais para suas práticas de ensino, por exemplo, devem, previamente, realizar uma 

solicitação à Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, via formulário denominado 

“Formulário para solicitação de autorização para uso de animais em Ensino ou 

Desenvolvimento de Recursos Didáticos”, identificando o título da aula prática, objetivo, 

material, justificativa, local onde vai ser realizada a aula prática, modelo animal experimental, 

procedimentos experimentais, procedimentos laboratoriais e destino dos animais, e só após a 

aprovação da Comissão, desenvolver suas atividades em sala. 

Já as atividades de pesquisa envolvendo seres humanos precisam da aprovação e 

liberação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - CEP, setor este que possui 

seu registro de autorização e funcionamento junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos – CONEP, e atua na Instituição com a função de regulamentar, 

conscientizar e orientar os docentes responsáveis pelas práticas de pesquisa a respeitarem as 

Resoluções e Normativas vigentes, sempre prezando pela eticidade e bem estar dos 

participantes de pesquisa.  

 

 

 



223 

 

4.15  COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS - CEP 

 

O Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG possui um Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos (CEP), registrado no CONEP em 26/08/2005, Ofício nº. 886 

CNS/GM/MS e renovação de registro via Carta Circular nº 42-SEI/2017-CONEP/SECNS/MS 

coordenado pela prof. Thayse Dal Molin Alérico e localizado no piso térreo do bloco IV. 

O CEP-FAG é um colegiado multidisciplinar e independente que recebe e avalia 

projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. Possui membros das áreas da saúde, ciências 

exatas, sociais e humanas, que avaliam projetos de suas respectivas áreas de conhecimento de 

acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Foi criado 

para defender os interesses dos participantes em sua integridade e dignidade e para contribuir 

no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos e científicos. 

Sua missão é salvaguardar os direitos e a dignidade dos participantes da pesquisa. 

Além disso, o CEP-FAG contribui para a qualidade dos trabalhos científicos ao avaliar a 

adequação da proposta da pesquisa, dos materiais e métodos, da abrangência das referências 

bibliográficas, para a discussão de conhecimento no desenvolvimento institucional e social da 

comunidade e para a valorização do pesquisador ao ter sua pesquisa reconhecida do ponto de 

vista ético e científico. 

O colegiado do CEP – FAG é constituído por docentes Doutores, Mestres e 

Especialistas. Sua composição está homologada pela Reitoria da Instituição por meio da 

Portaria nº 60 /2018, sendo seus membros: Thayse Dal Molin Alérico – Coordenadora; Aline 

Gurgacz Ferreira Meneghel - Vice Coordenadora; Fernando de Oliveira Cavaccini – 

Secretário; Relatores: Alex Sandro Araújo Carmo; Ana Maria Muxfeldt; Andreia Cristina 

Tegoni; Claudemir Cesar Rauptmann; Claudia Barbosa; Claudinei Mesquita da Silva; Everton 

Roman; Eduardo Miguel Prata Madureira; Giovana Romero Paula; Giovane Douglas Zanin; 

Izaque Pereira de Souza; Jenane Topanotti; João Ricardo Rutkauskis; Juliano Karvat de 

Oliveira; Laura Helena França de Barros Bittencourt; Leda Paes Walker; Luciana Maria 

Santos Ferraz; Odirlei Antonio Magnagnagno; Patrícia Stadler Rosa Lucca; Patrícia Galvão; 

Rafael Rauber; Renata Zanella e Rui Manuel de Sousa Sequeira Antunes de Almeida. O CEP-

FAG conta ainda com um representante da comunidade/usuário. 

Todos os membros recebem formação inicial, leitura das Resoluções sobre ética em 

pesquisa, Regimento Interno e Manual Operacional de Comitês de Ética, com discussão sobre 

a importância do CEP na proteção da dignidade e direitos dos participantes da pesquisa e 
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contribuição no desenvolvimento de pesquisas relevantes, acentuando ainda o papel educativo 

para os pesquisadores. 

Mantém discussão contínua sobre critérios éticos em pesquisa. Fazendo divulgação, 

leituras e discussões quanto às novas Resoluções em pesquisa com seres humanos e artigos 

científicos publicados sobre critérios éticos, busca sempre realizar atividades e ações 

educativas e formativas a fim de contribuir com o incentivo e desenvolvimento de pesquisas. 

O CEP-FAG possui um diálogo com a comunidade em geral sempre evidenciando os 

critérios éticos na pesquisa com Seres Humanos a fim de concretizar sua missão em zelar pelo 

indivíduo participante da pesquisa em qualquer circunstância, sempre cumprindo com as 

Resoluções éticas do CNS. 

O CEP-FAG conta com uma página no site da IES onde estão disponibilizadas 

informações como: quem somos; nossa missão; calendário de reuniões; membros 

participantes do CEP-FAG; horário de funcionamento do CEP; horário de atendimento da 

coordenação do CEP-FAG; Manuais operacionais do CONEP e demais resoluções pertentes a 

pesquisa com seres humanos. 

Além destas informações o site do CEP-FAG possui tutoriais indicando passo a passo 

seus procedimentos: 

- Como se cadastrar Plataforma Brasil; 

- Requisitos para o recebimento do projeto de pesquisa pelo CEP-FAG; 

- Como preencher o seu projeto na Plataforma Brasil; 

- Documentos para encaminhar o projeto de pesquisa para o CEP-FAG. 

O CEP-FAG disponibiliza, além do suporte via telefone e e-mail, atendimento 

presencial aos acadêmicos, professores, pesquisadores e membros da sociedade que desejem 

tirar dúvidas ou receber explicações aprofundas. 

Com o intuito de informar e conscientizar a comunidade acadêmica a respeito da 

importância do cumprimento das normas éticas em pesquisa, o CEP-FAG além organizar 

palestras com membros do CONEP, também ministra cursos de qualificação para professores 

de TCC e alunos. 

 

4.16 COMITÊ DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS – CEUA 

 

A pesquisa com experimentos em animais é objeto de trabalho da Comissão de Ética 

no Uso de Animais – CEUA, que tem como alvo analisar, emitir parecer e expedir 

certificados à luz dos princípios éticos na experimentação animal elaborado pelo Conselho 
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Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), sobre os protocolos de 

experimentação que envolva o uso de animais. É constituída por docentes Doutores, Mestres, 

Especialistas e graduados, sendo Adriano Ramos Cardoso (coordenador), Thayse Dal Molin 

Alérico (secretária). Membros: Ana Paula Ascari Gnoato, Camila Leseux, Edmilson Freitas, 

Juliano Karvat de Oliveira, Laura Helena França de Barros Bittencourt, Marcela Massiroli, 

Michelly Battisti, Rennê Gomeiro, Roberto Tortelly, Vivian Fernanda Gai Valter.  

Esta Comissão foi criada em 16/09/2009, é constituída por médicos veterinários, 

biólogos, docentes e pesquisadores experientes na área e um representante da associação de 

proteção aos animais. E em setembro de 2018, teve sua solicitação de Recredenciamento 

Institucional para atividades com animais em ensino e pesquisa (CIAEP). 

Em suas atividades, a CEUA/FAG se reporta ao Conselho Nacional de 

Experimentação Animal - CONCEA, de acordo com o Decreto 6.899 de 15 de julho de 2009, 

e obedece a Lei 11.794 de 08 de outubro de 2008.  

Tem como função: cumprir e fazer cumprir, nos limites de suas atribuições, o disposto 

na legislação aplicável à utilização de animais para o ensino e a pesquisa; examinar os 

procedimentos de ensino ou pesquisa que envolva animais; manter cadastro de pesquisadores 

que realizam procedimentos com animais; expedir certificados necessários junto aos órgãos 

de fomento à pesquisa, periódicos científicos ou outros; orientar os pesquisadores sobre 

procedimentos éticos, e instalações necessárias para a manutenção dos animais de 

experimentação; acompanhar a evolução do protocolo de pesquisa ou ensino; vistoriar as 

instalações onde se realiza o projeto e o alojamento dos animais; notificar imediatamente à 

Diretoria Geral, e às autoridades sanitárias a ocorrência de qualquer acidente com os animais, 

fornecendo informações que permitam ações saneadoras.  

 

 

 

 


