4

Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte
Curso de Medicina
Projeto Pedagógico do Curso
1. Introdução
A Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ) abriga o Curso de
Medicina, voltado para a formação de médicos com perfil de competência
compatível com a atuação em qualquer área da medicina geral, imbuídos de
espírito ético e humanístico, com percepção de sua responsabilidade social e da
estrutura e funcionamento do sistema de saúde do País, capazes de atender à
demanda do Sistema Único de Saúde, particularmente àquela da região onde está
inserida.
O Projeto de criação do Curso de Medicina foi elaborado sob a orientação
de professores com relevante experiência acadêmica e profissional, em
consonância com as necessidades de saúde locais. O Curso teve início em
outubro de 2000 e foi implementado conforme o Projeto inicialmente elaborado e
aprovado pela Comissão de Avaliação do MEC.
Em janeiro de 2004 foi realizado um encontro pedagógico com professores,
coordenadores de disciplinas e a coordenação do Curso, com o objetivo de
sistematizar a revisão do Projeto Pedagógico. Esta revisão se deu a partir da
análise da implementação do Curso e de sua adequação às Diretrizes Nacionais
para o Currículo de Graduação em Medicina, levando-se em conta todos os
eventos que possibilitaram uma avaliação do curso em andamento. As sugestões
levantadas foram posteriormente analisadas pela Direção e Coordenação do
Curso, subsidiando algumas das propostas apresentadas neste Projeto, como, por
exemplo, a criação do Núcleo para Assuntos Educacionais (NAE) e de Apoio
Psicopedagógico (NAP). O Projeto foi avaliado pela Comissão de Avaliação do
MEC para fins de Reconhecimento do Curso, obtendo conceito Muito Bom. O
Reconhecimento do Curso se deu através da Portaria MEC nº 1.090/06 de 26 de
maio de 2006. Atualmente a Coordenação do Curso, juntamente com os
coordenadores de disciplinas, com os representantes dos estudantes, vem
discutindo proposta para atualização do currículo no que diz respeito a redução da
carga horária, atualização do ementário, atualização da bibliografia, na perspectiva
de uma maior interdisciplinaridade, seja através da integração de conteúdos
ministrados em diferentes disciplinas, seja através da oferta de conteúdos
disciplinares estudados de forma conjunta entre disciplinas.
2. Coordenação do Curso
A Coordenação do Curso é composta pela Coordenadora Geral, Professora
Maria das Graças Nascimento Silva, Médica, Mestre em Pediatria, pela
Coordenadora Adjunta Professora Ana Cristina Gomes Duarte, Médica,
Especialista em Nefrologia e pelo Parecerista da Coordenação Professor Cláudio
Gleidistone Lima da Silva, sob a Direção Geral da Professora Ângela Massayo
Ginbo-Lima, Médica, Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente.
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As Coordenadoras e o Parecerista têm contrato com a Faculdade de
Medicina de Juazeiro do Norte, cumprindo uma carga horária de 40 horas
semanais para realização de atividade de ensino, pesquisa e extensão e
coordenação de Curso.
A Coordenação do Curso exerce um papel importante na condução do
curso, liderando e interpretando o pensamento e os anseios do corpo docente e
discente, bem como, aplicando as decisões do Colegiado do Curso e com ele
mantendo permanente integração.
A Coordenação também é responsável pela aplicação das normas e
orientações técnicas, administrativas e didático-pedagógicas estabelecidas pela
administração superior da Instituição. É a unidade básica da Faculdade, para
todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica, sendo
integrada pelos professores das disciplinas que compõem o currículo pleno do
curso, pelos alunos nelas matriculados e pelo pessoal técnico-administrativo.
A Coordenação de Curso é composta pelo Colegiado do Curso, para as
funções deliberativas, e pela Coordenação de Curso, para as tarefas executivas,
de acordo com o Regimento, sendo de sua competência:
1. Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do
Curso, em cada período letivo, de acordo com as orientações da Diretoria
Acadêmica;
2. Orientar e supervisionar os corpos docente e discente quanto aos
objetivos finais e intermediário do Curso;
3. Propor medidas para melhoria da qualidade do Curso;
4. Supervisionar o cumprimento dos eventos e das atividades previstas no
calendário escolar da Unidade que dizem respeito ao Curso;
5. Selecionar os membros do corpo docente do curso, encaminhando o
resultado da seleção primeiramente à Diretoria Acadêmica para análise e
posterior admissão pela Mantenedora, nos termos da legislação em vigor;
6. Orientar as atividades docentes;
7. Manter integração com as diversas Coordenações da FMJ;
8. Elaborar os horários e encaminhá-los aos setores competentes;
9. Planejar e executar eventos (seminários, palestras e outros);
10. Elaborar documentos técnicos;
11. Elaborar mapas de carga horária e prover a alocação docente;
12. Propor a dispensa de membros do corpo docente;
13. Prever e solucionar problemas curriculares e administrativos dos
discentes;
14. Orientar o corpo discente, em articulação com a Secretaria Geral de
Alunos, em todas as atividades e registros da vida acadêmica dos mesmos;
15. Decidir sobre pleitos de transferências de alunos de outras IES para a
Instituição, com base na situação de vagas dos diferentes cursos;
16. Organizar formaturas;
17. Analisar currículos para isenção de disciplinas, nos casos de
transferência interna, transferência externa e matrícula de portadores de
diploma de nível superior;
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18. Manter a Diretoria Acadêmica sempre informada dos problemas e
necessidades do setor; e
19. Desempenhar outras atividades que, por sua natureza, lhe sejam
afetas.
O Colegiado do Curso, órgão de natureza normativa, consultiva e
deliberativa da FMJ, é constituído por:
- Coordenador de Curso, que o preside;
- Três docentes da área profissionalizante do curso;
- Um docente da área de formação básica do curso;
- Um representante discente.
Atualmente, o Colegiado do Curso da FMJ é composto pelos seguintes
membros:
Profa. Maria das Graças Nascimento Lima – Presidente
Profa. Ana Cristina Gomes Duarte - Suplente
Profa. Geni Balaban Grangeiro, Prof. David Negrão Grangeiro, Prof.
Cláudio Gleidiston Lima da Silva - Representantes docentes da área
profissionalizante
Profa. Robertina Pinheiro Roberto Barros, Prof. Sérgio Araújo, Prof.
Francisco Sales de Siqueira - Suplentes docentes da área profissionalizante
Profa. Maria Elizabeth Pereira Nobre – Representante docente da área de
formação básica
Prof. Giovany Michely Pinto da Cruz- Suplente docnte da árae de formação
básica
Acadêmico Hugo Rogério Nunes Filho – Representante do corpo discente
Acadêmico João Paulo Nunes Magalhães de Oliveira – Suplente do corpo
discente
São membros convidados do Colegiado do Curso
Profa. Francisca Cácia Fernandes – Docente da área profissionalizante
Profa. Yana Paula Sampaio – Docente da área profissionalizante
Prof. Jácio Bernardo Sampaio – Suplente docente da área
profissionalizante
Profa. Glauce Socorro Barros Viana – Docente da área básica
Prof. João Ananias Machado Filho – Suplente docente da área básica
Profa. Ângela Massayo Ginbo–Lima – Diretora da Faculdade
O Colegiado do Curso se reúne trimestralmente por convocação do
Coordenador ou de dois terços de seus membros e tem as seguintes
competências:
1. Definir o perfil profissional e os objetivos gerais do curso;
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2. Elaborar as diretrizes curriculares do curso e suas alterações,
observando as orientações editadas pelo Poder Público, com indicação das
disciplinas que o compõem e a respectiva carga horária, para aprovação
dos órgãos competentes;
3. Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos e
suas respectivas ementas;
4. Propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria do
ensino no curso;
5. Promover a avaliação do curso, na forma definida no Regimento;
6. Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação;
7. Exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente,
conferidas pelo Regimento.
Durante as reuniões do Colegiado são discutidos temas como: avaliação e
controle da execução efetiva do conteúdo programático de cada disciplina,
avaliação do desempenho didático do corpo docente, o aproveitamento por parte
dos discentes, reavaliação e ponderações sobre a grade curricular e a interação
interdisciplinar, assim como a flexibilização da estrutura curricular. Além disso, são
discutidos outros assuntos de interesse para o Curso (projetos, parcerias, inserção
dos discentes em programas que possam enriquecer a sua formação).
A Coordenação do Curso conta, ainda, com o apoio do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAP), responsável pelas seguintes atividades:
 Acolhida aos docentes novatos;
 Acompanhamento e avaliação pedagógica na elaboração dos planos de
ensino;
 Avaliação pedagógica dos instrumentos avaliativos dos docentes;
 Participação nas reuniões pedagógicas, através de subsídios de temas
para as pautas das atividades e orientações; e
 Acompanhamento das atividades de monitoria.
3. Histórico do Curso
O Curso de Medicina da FMJ foi criado a partir da necessidade de médicos
capazes de atender à demanda do novo modelo de atenção à saúde, preconizado
pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará,
direcionado para a integralidade da atenção à saúde. Essa nova concepção exige
a distribuição territorial do profissional médico, ou seja, a sua fixação mais próxima
da população, onde possa desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção
e cura de doenças e a reabilitação do paciente.
No caso específico da Região do Cariri, a carência de uma instituição de
formação médica já é evidente e registrada oficialmente desde 1968, quando foi
publicada a Lei Municipal nº 330, de 26 de setembro de 1968, criando a Faculdade
de Medicina de Juazeiro do Norte. Outra evidência dessa carência de formação é
mostrada pelo grande número de candidatos inscritos ao vestibular da FMJ, que
apresenta um percentual de mais de 90% de candidatos da Região Nordeste.

8

Essa demanda pode ser justificada pela posição geográfica do Cariri, numa área
conhecida como CRAJUBAR (Crato, Juazeiro e Barbalha), eqüidistante de todas
as Capitais da Região Nordeste.
O médico juazeirense José Mauro Castelo Branco Sampaio foi o grande
idealizador da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ). Duas vezes
prefeito de Juazeiro, com um intervalo de quase 30 anos entre uma gestão e
outra, manteve um aguerrido espírito de luta na busca da realização do sonho de
formar médicos com perfil adequado para as necessidades da Região. Peregrinou
em instâncias públicas, primeiramente, porém, o apoio veio do Setor Privado, mais
precisamente da Sociedade de Ensino Superior do Ceará (SESCE).
A SESCE tem sede e foro na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará e foi
criada em 08 de julho de 1996 e seu maior objetivo é manter cursos de nível
superior – graduação, tecnológicos, seqüenciais, pós-graduação e extensão –
contribuindo para a formação de novos profissionais e/ou para o aprimoramento
do conhecimento daqueles já atuantes no mercado. Tem o compromisso com o
saber de transformação, com a cidadania, com o Ceará e seu destino. E o seu
compromisso se cumpre pela oferta de cursos relacionados à conjuntura e a seus
desdobramentos, trabalhando com o rompimento de formas ultrapassadas de
organização e de produção e troca de conhecimentos. O perfil dos profissionais
que deseja formar obedece a esta realidade. Dessa forma, a Faculdade de
Medicina idealizada pelo Dr. Mauro Sampaio se apresentava compatível com o
objetivo da SESCE, que assumiu o desafio de implantar a primeira faculdade de
medicina privada do Ceará.
O médico e almirante, também juazeirense, Dr Ernani Vitorino Aboim Silva,
com competência e determinação, e assessorado pelos doutores Jayme José
Gouveia e Rosa da Rocha Viana Castelar Pinheiro, deu os primeiros passos na
elaboração do Projeto inicial da FMJ que, posteriormente, foi revisto e aprimorado
pelo Conselho Consultivo referido na Introdução.
No Ceará, a perspectiva de implantação de mais um curso de medicina – à
época só havia o Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em
Fortaleza – gerou opiniões contrárias e favoráveis. Os que não concordavam com
a implantação da FMJ pautavam seu discurso na polêmica questão público x
privado. Aqueles com opinião favorável fundamentavam-se na análise de que a
qualidade da atenção primária à saúde através da atuação das equipes do
Programa Saúde da Família – estratégia estadual de organização de um, novo e
mais justo, modelo de atenção à saúde – melhorava muito lentamente,
provavelmente pela deficiência de médicos com perfil adequado para atuar na
Atenção Primária à Saúde (APS). Além disso, a perspectiva de um curso de
medicina no Interior poderia contribuir para um melhor equilíbrio na distribuição de
médicos em todo o estado.
No final da década de 90, havia uma grande concentração de médicos na
Capital, com 1 médico para cada 500 habitantes, enquanto que no Interior a
relação era de 1 médico para cada 4.500 habitantes (comunicação pessoal do Dr
Carlile Lavor, referindo como fonte dessa informação, o Conselho Regional de
Medicina do Ceará, em 1998). Juazeiro do Norte está localizado na Região do
Cariri, numa área conhecida como CRAJUBAR, pela proximidade territorial dos
municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (Figura 2). A implantação de
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um curso de medicina no Interior do Ceará, em uma Região estratégica, por sua
eqüidistância das principais Capitais do Nordeste, e com um currículo que enfatiza
a formação do médico generalista, parecia pertinente às necessidades estaduais.
Dessa forma, por ocasião da análise do Projeto do Curso pelo Conselho
Estadual de Saúde (CESAU), as argumentações do Conselheiro Antônio Carlile
Holanda Lavor foram decisivas para que o Projeto não fosse sumariamente
desaprovado. Reconhecido por sua grande contribuição para a melhoria da saúde
do povo cearense, o Dr. Carlile Lavor considerou a luta, de décadas, por um
sistema de saúde abrangente, equânime, participativo e justo, ressaltando as
conquistas alcançadas no âmbito do SUS e a busca incessante pela consolidação
de suas diretrizes e princípios. Relembrou o esforço do estado do Ceará na
construção do acesso universal ao serviço de saúde para todos os cearenses e os
exemplos legados ao País, que contribuíram para a implantação do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família.
Argumentava ainda o Dr. Carlile que, apesar da boa aceitação da estratégia
pelos gestores municipais, as dificuldades operacionais logo surgiram,
principalmente, pela deficiência no mercado de profissionais médicos capacitados
para a condução do novo modelo de atenção. Além disso, a concentração desses
profissionais nos grandes centros urbanos representava um outro obstáculo para a
garantia da descentralização do serviço de saúde. Com mais de sete milhões de
habitantes, o estado do Ceará contava, em 2000, com um único curso de
medicina, instalado em Fortaleza. Seria pertinente, portanto, a criação de um
curso sediado no interior do Estado, com a proposta de formar médicos com uma
compreensão peculiar do homem e do mundo e familiarizados com o contexto
apresentado pela atual necessidade do sistema de saúde.
Finalizando o seu parecer em relação à aprovação do Curso de Medicina
de Juazeiro do Norte pelo CESAU, o Dr Carlile recomendou que o projeto do curso
fosse revisto de forma que o currículo contemplasse conhecimentos e habilidades
necessários para a atuação eficiente do futuro profissional médico no SUS. Esse
parecer foi acatado.
Na revisão do currículo, uma disciplina transversal foi incluída (Disciplina
Saúde da Família), com o objetivo de garantir o contato do aluno, desde o início
do Curso, com a realidade do serviço local de saúde, com comunidades e famílias,
contribuindo para uma compreensão abrangente, por parte do aluno, sobre o
sistema de saúde. A integração entre as demais disciplinas foi também revista,
levando-se em conta uma estrutura administrativa flexível, sem divisões por
departamentos.
O projeto foi reapresentado ao CESAU, sendo então, aprovado e logo em
seguida, autorizado pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2000). Assim, o Curso
de Medicina da FMJ, atendia às recomendações para a formação de recursos
humanos para a saúde e teve início no dia 25 de outubro de 2000, sob a direção
do Professor Doutor José Afonso Bruno, com uma turma de 50 alunos e um
quadro docente de 15 professores.
4. Organização do Curso
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O Curso funciona em Regime Integral, com 100 vagas anuais, com duas
entradas (fevereiro e agosto), sendo o regime de matrícula do tipo Seriado
Semestral. O Curso tem duração de 8640 horas aula, com tempo de integralização
de no mínimo 12 e no máximo 18 semestres. As turmas estão assim
dimensionadas:
- Turmas de 50 alunos – aulas teóricas
- Turmas de até 25 alunos – aulas práticas sem pacientes
- Turmas de até 5 alunos – aulas práticas com pacientes e Estágio
Supervisionado
- Turmas de 5 alunos por orientador – Trabalho de Conclusão do Curso
5. Relevância do Curso de Medicina
O acesso ao serviço de saúde é um importante determinante da qualidade
de vida da população. Esse é, portanto, um foco essencial para as políticas de
desenvolvimento humano e social.
No Brasil, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição de
1988, regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90, pode ser considerada como
a consagração de uma luta de décadas em busca de um sistema de saúde
abrangente, equânime, participativo e justo. Desde então, em todo o País, vem se
construindo e implementando políticas nas esferas nacional, estadual e municipal
em torno da consolidação das diretrizes e princípios do SUS.
No Ceará, o esforço na construção do acesso universal ao serviço de saúde
para todos os cearenses culminou, em 1993, com a municipalização da saúde em
praticamente 100% dos municípios. Próximos da realidade e necessidades do
setor saúde, os gestores municipais passaram a reconhecer a importância da
territorialização para organizar a atenção à saúde. Foi daí que partiu a proposta
de um programa de descentralização da assistência, com base territorial,
operacionalizado por equipes multiprofissionais capazes de compreender as
necessidades locais e desenvolver ações voltadas para o enfrentamento dos
principais problemas da população adscrita. Essa proposta teve impacto no
Ministério da Saúde e transformou-se em política nacional, nascendo, assim, em
1994, o Programa Saúde da Família como estratégia de organização da atenção
primária.
A estratégia teve boa aceitação entre os gestores municipais, porém, logo
apresentou dificuldades operacionais pela deficiência, no mercado, de
profissionais médicos capacitados para a condução do novo modelo de atenção.
Além disso, a concentração desses profissionais nos grandes centros urbanos,
constituiu-se em outro obstáculo para a garantia da descentralização do serviço de
saúde.
Um enorme esforço passou a ser desenvolvido na elaboração e execução
de cursos de capacitação para profissionais já inseridos no serviço. Porém, era
necessário investir na formação para que, em médio prazo, houvesse
disponibilidade de médicos com um perfil diferenciado, adequado à demanda
apresentada.
Com mais de sete milhões de habitantes, o estado do Ceará contava, em
2000, com um único curso de medicina, instalado em Fortaleza. Impunha-se,
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assim, a criação de um curso sediado no interior do Estado, com a proposta de
formar médicos com uma compreensão peculiar do homem e do mundo e
familiarizados com o contexto apresentado pela atual necessidade do sistema de
saúde.
Hoje, é notória a influência exercida pela FMJ na Região do Cariri, não só
no meio científico-cultural, mas principalmente, na qualidade do serviço de saúde
ofertado à população. O treinamento dos alunos se dá, essencialmente, no
sistema local de saúde, que vem sofrendo mudanças positivas no seu
desempenho geral.
O contato, desde o início do curso, com a atenção primária à saúde,
demandou a instalação de um sistema de referência efetivo, compatível com um
serviço de saúde compreendido e exigido, não só pelo conhecimento teórico, mas
também pelo envolvimento humano com indivíduos, famílias e comunidades. A
implantação do ambulatório de especialidades no Hospital Santo Inácio e a
otimização dos serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte
nas áreas de Pediatria e Toco-Ginecologia foram fundamentais para a garantia da
resolutividade dos problemas de saúde identificados nas unidades da Estratégia
de Saúde da Família e que estão fora do seu âmbito de atuação. Ao mesmo
tempo, para a atenção secundária exige-se, cada vez mais, uma mudança de
postura, que tem tido na contra-referência o símbolo de responsabilidade para
com os colegas da atenção primária e mais especificamente, para os cidadãos
usuários do serviço.
Configura-se, dessa forma, como de grande relevância o Curso de Medicina
da FMJ, não só para a Região do Cariri, como para toda a Região Nordeste, por
seu eixo curricular está sintonizado com as políticas de saúde mais relevantes.
6. Concepção e Finalidades do Curso
Desde a sua criação em 2000, o curso de Medicina da FMJ vem passando
por transformações baseadas em avaliação crítica do currículo, do trabalho
docente e do processo ensino-aprendizagem, buscando a melhoria contínua do
seu desempenho.
O curso de medicina adota o princípio da qualidade do ensino, tendo o
aluno e o professor como centro do processo ensino-aprendizagem, sujeitos da
ação educacional, buscando desenvolver, no aluno, capacidade para aprender a
conhecer, a fazer, a viver e a ser, de forma que possa contribuir para o
desenvolvimento da cidadania, e no professor, a formação permanente em busca
da interdisciplinaridade das suas ações de ensino, pesquisa e extensão. O
Projeto do Curso tem por princípios:
1. O estímulo à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito científico e
do pensamento reflexivo;
2. O incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, desenvolvendo o entendimento
do homem e do meio em que vive;
3. A promoção e a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem o patrimônio da humanidade;
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4. A comunicação do saber através do ensino, de publicações ou de outras
formas de comunicação; e
5. O estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo presente,
buscando integração com a população local, conhecendo os problemas
e nosologias prevalentes, assim como procura contribuir para a busca
de soluções, visando a melhoria e o aprimoramento da qualidade de
vida da comunidade na qual o curso está inserido.
Para a adoção desses princípios, o curso de Medicina entende que é
fundamental o desenvolvimento da capacidade técnica, humana e política do
corpo docente. Sob a coordenação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico,
implementou um “Programa de Educação Continuada para os Professores”, com o
intuito de desenvolver nos mesmos o espírito de educadores, imbuídos do espírito
da pesquisa e das ações de extensão em sintonia com a capacidade dos alunos.
O professor da FMJ deve apresentar habilidades pedagógicas e espírito de
educador, vendo cada aluno como um sujeito, portador de um nome e de uma
história, com capacidade de aprender sempre e capaz de modificar a realidade na
qual está inserido.
Nessa perspectiva, o currículo foi estruturado dentro dos postulados mais
modernos de ensino médico e da avaliação do aprendizado. É voltado para a
inserção do aluno nas práticas médicas, desde início do curso e fortalecendo-se
na integração interdisciplinar.
O Currículo do Curso de Medicina da FMJ tem, assim, por finalidade, a
formação do médico generalista, humanista, crítico e reflexivo. Ou seja, um
profissional capaz de atuar, tendo a ética como elemento balizador no processo de
saúde-doença desenvolvendo ações de promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde, com senso de responsabilidade social e compromisso com
a cidadania. A inserção da disciplina Saúde da Família ao longo de todo o curso
contribui para a percepção da abrangência da prática médica pelo aluno, sendo
ainda, o eixo integrador entre as várias especialidades nos diversos pontos de
atenção.
O objetivo da abordagem centrada na Atenção à Família no Cariri, é
contribuir para que a família construa e desenvolva as suas competências para
lidar os problemas de saúde atuais e/ou potenciais e a cumprir as suas funções do
modo mais saudável. Também corresponde à perspectiva do Ministério da Saúde
que coloca a família como objeto de atenção na estratégia de organização da
Atenção Primária que é a Saúde da Família (ESF).
Considerando que a Família delimita e desenvolve as atitudes e os
comportamentos de uma pessoa face à sua saúde e, inversamente, a situação de
saúde de uma pessoa tem influência sobre a dinâmica da família.
O impacto da atuação da FMJ na Região do Cariri se faz sentir em
determinados procedimentos que, embora bem definidos pelo Sistema de Saúde,
não são, de fato, executados sistematicamente. Exemplo disso, são as contrareferências, encaminhadas pelos serviços secundários onde os alunos da FMJ
estão envolvidos, para o nível primário, onde, também esses alunos estão
presentes.
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7. Objetivo Geral
Formar médico generalista, humanista, crítico e reflexivo, capaz de atuar no
processo de saúde-doença, conciliando as necessidades do cliente/paciente,
assim como da comunidade em que irá atuar como agente de transformação,
tendo a ética como principal elemento balizador.
8. Competências e Habilidades
A Faculdade deve conferir as competências e habilidades necessárias à
atuação do graduado em qualquer uma das vertentes que ele queira seguir:
assistencial, acadêmica ou de pesquisa.
Assim, em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina, o aluno egresso do curso, deve estar apto a:
1. Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo;
2. Realizar sua prática de forma integrada e contínua com as demais
instâncias do sistema de saúde;
3. Pensar criticamente, analisar e procurar soluções para os problemas de
saúde da sociedade;
4. Realizar suas atividades dentro de padrões éticos, levando em conta a
responsabilidade da atenção à saúde;
5. Tomar decisões visando a eficiência no uso dos recursos humanos,
materiais e de procedimentos terapêuticos, baseado na melhor evidência
científica;
6. Manter boa comunicação com pacientes, famílias, comunidade, com outros
profissionais de saúde e com gestores;
7. Desenvolver habilidades de comunicação verbal e não verbal, incluindo a
leitura e a redação acadêmica e o conhecimento básico para a leitura
técnica de inglês e de tecnologia de comunicação e informação;
8. Assumir posições de liderança, administrando e gerenciando recursos
humanos, materiais, financeiros e de informação, com vistas ao bem estar
da comunidade;
9. Desenvolver programas de treinamento de futuras gerações de
profissionais.
As competências e habilidades do médico a ser formado na FMJ implicam
em conhecer os conceitos e métodos de epidemiologia descritiva e de vigilância
epidemiológica, noções de programação em saúde local e de gestão de serviços
que lhe permitirão estabelecer o equilíbrio desejado entre os recursos financeiros
disponíveis e a necessidade de sua utilização.
Para o enfrentamento das demais vertentes o aluno deverá ter grande
embasamento científico, o respeito na relação médico/paciente, a cooperação com
os outros profissionais de saúde e a atuação nos aspectos éticos, sociais,
econômicos, ecológicos e de comportamento em geral, ligados à Medicina.
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Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina, mais especificamente, o egresso do curso deverá ser
capaz de:
1. Realizar análise de situação de saúde de uma comunidade ou de um
serviço de saúde, enfatizando características sociais, demográficas e
epidemiológicas;
2. Identificar e mapear grupos familiares mais vulneráveis ou problemas
prioritários;
3. Desenvolver ações para a promoção de saúde e prevenção referentes a
agravos específicos;
4. Elaborar, de forma participativa, um plano para o enfrentamento dos
determinantes do processo saúde-doença;
5. Realizar anamnese e construção da história clínica e dominar a arte e a
técnica do exame físico;
6. Executar cuidados básicos de saúde;
7. Conhecer cientificamente os problemas que interferem na qualidade de vida
da comunidade no âmbito da prática médica;
8. Ser capaz de dar resolutividade aos problemas de saúde identificados de
acordo com a realidade local, levando em consideração a relação custobenefício;
9. Utilizar, de forma adequada, o sistema de referência e contra-referência;
10. Valorizar o método clínico em todos os seus aspectos, usando
apropriadamente os recursos propedêuticos disponíveis;
11. Utilizar adequadamente a medicina baseada em evidência;
12. Desenvolver práticas de assistência integral à saúde;
13. Desenvolver ações de proteção, promoção da saúde e prevenção de
doenças,no tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e
acompanhamento do processo de morte;
14. Tratar e reabilitar os pacientes em todas as fases do ciclo biológico e
acompanhar o processo de morte;
15. Realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o
atendimento ambulatorial;
16. Realizar o atendimento inicial das urgências e emergências;
17. Ser capaz de ler criticamente artigos técnico-científicos e de produzir
conhecimentos;
18. Conhecer a dinâmica do mercado de trabalho e as políticas de saúde;
19. Zelar pela própria saúde física e mental enquanto cidadão e médico;
20. Reconhecer o papel social do médico e ter habilidade para o planejamento
em saúde;
21. Atuar em equipe multiprofissional, mantendo-se atualizado com a legislação
pertinente à saúde.
9. Perfil do Egresso
O médico formado na FMJ deverá ter formação generalista, humanista,
crítica e reflexiva, capaz de entender a singularidade e a subjetividade da
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população a ser atendida. Deve ser capaz de atuar no processo saúde-doença
nos diversos pontos de atenção da rede de serviços de saúde, com ênfase na
atenção primária e secundária e habilitado para atuar nas áreas: assistencial,
acadêmica ou de pesquisa.
10. Currículo
O aprendizado se dá a partir de três domínios básicos: o saber, o fazer e o
querer.
A consciência, por parte dos docentes, desses três domínios é
fundamental para a elaboração de um currículo, em qualquer disciplina ou
programa de treinamento. Em um curso de medicina é também essencial que se
leve em consideração as questões do trabalho médico, inserindo os estudantes no
contexto social e fazendo-os sentir-se bem como parte do sistema de serviços de
saúde e de uma equipe multiprofissional.
A Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte tem como proposta
curricular corroborar as recomendações das Diretrizes Nacionais para o ensino
médico do Conselho Nacional de Educação/Ministério da Educação, tendo como
foco o ensino centrado na formação dos alunos, inserindo-o desde cedo no seu
futuro campo de trabalho, permitindo-lhe o reconhecimento precoce da realidade
da população na qual realiza seu trabalho, mais especificamente no município de
Juazeiro do Norte, na Região do Cariri.
O Currículo do curso levou em conta, também, o modelo de vigilância à
saúde vigente no País e o Programa Saúde da Família, como estratégia
governamental de organização da atenção primária à saúde, considerando como
prioridades educacionais a preocupação com o custo-benefício do processo de
diagnóstico e tratamento, com a promoção da saúde e com a prevenção e
reabilitação das doenças.
Para tanto, metodologias do processo de ensino-aprendizagem,
compatíveis com os avanços pedagógicos, considerando a realidade regional, têm
sido incentivadas através de um programa permanente de capacitação docente.
Considera-se ainda, que o currículo do curso deve levar em consideração o
atendimento às demandas atuais e futuras do mundo do trabalho, dando atenção
às competências essenciais do profissional do campo da Medicina, sem esquecer,
contudo, aspectos mais genéricos de formação humanista, filosófica, ética,
política, legal e social.
Em síntese, a estrutura curricular elaborada de forma participativa visa
atender o objetivo e atingir o perfil profissional proposto pelo curso. A organização
racional do currículo estabelece uma gradação no nível de complexidade dos
temas, além de assegurar as inter-relações com outras áreas do conhecimento. A
racionalidade, a inter-relação das disciplinas e sua relação com outros campos do
conhecimento contribuirão para a compreensão e transformação da realidade do
entorno dos alunos, e para a formação de cidadãos conscientes de seu papel na
sociedade, alicerçado nos princípios da ética e da cidadania.
10.1. Currículo e objetivos do curso
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Na perspectiva de formar o médico generalista, humanista, crítico e
reflexivo, a FMJ compreende que os pressupostos para uma coerência do
Currículo com os seus objetivos se baseiam:
1. No contato com o "homem são", para aquisição do conhecimento sobre os
vários componentes que integram uma realidade que transcende a higidez
física – SAÚDE – e ao mesmo tempo, lhe propicia a visão do homem como um
todo;
2. No reconhecimento das condições sócio-econômicas em que as famílias estão
inseridas e que, algumas vezes são, em si mesmas, a etiologia das afecções;
3. Na identificação dos agentes agressores atuantes na Região e que desenhem
com propriedade o seu perfil epidemiológico;
4. Na prática dos mecanismos de prevenção, não apenas os referentes às
doenças transmissíveis, mas com ênfase, igualmente, na educação para a
saúde, capaz de reformular ou estruturar os hábitos de vida que evitam,
protelam ou minimizam as afecções crônico-degenerativas;
5. Na inter-relação com os demais componentes de equipe de saúde (enfermeiro,
dentista,agente comunitário de saúde, etc), respeitando as suas competências
e exigindo a reciprocidade em relação às que lhe são pertinentes, com a
introdução do aluno precocemente no serviço de saúde;
6. No embasamento do conhecimento em Medicina Social e Preventiva;
7. Na competência e habilidade clínica.
10.2. O Currículo e o perfil desejado do egresso
O perfil desejado do egresso da FMJ é delineado ao longo do Curso,
através de um Currículo que leva em conta:
1. A integração do curso com o Sistema de Saúde da Região, desde a fase
inicial;
2. A redução do excessivo número de disciplinas, através da integração
interdisciplinar;
3. A diversidade nos cenários de treinamento – domicílio, comunidade, unidades
de saúde, ambulatórios, hospital – desde o início do curso;
4. A valorização da medicina preventiva e, dentro da assistencial, a superação do
modelo hospitalocêntrico e a concentração do ensino clínico nas patologias
identificadas como prevalentes na Região;
5. A terminalidade do curso, numa contrapartida à valorização excessiva de
especialização de uma forma precoce;
6. A integração das disciplinas, no eixo horizontal e vertical, traduzindo a
articulação entre a informação científica e o treinamento de habilidades.
10.3. O Currículo e as diretrizes curriculares nacionais
O Currículo Médico é, por definição, o caminho a ser seguido pelo aluno na
obtenção das habilidades, incorporação de valores éticos, adoção de atitudes e
comportamentos que lhe permitam responder com eficácia e eficiência às
demandas em saúde da população da região onde vai exercer a sua atividade.
Desta forma, o currículo deve ser fundamentado em uma estrutura curricular
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interligada, permitindo a integração assistência-docência-investigação, a
vinculação teórico-prática e a coerência com as necessidades sociais. Deve
considerar o educando como sujeito de sua própria aprendizagem, o professor
como propiciador da aprendizagem na relação professor-aluno, como pessoas
interativas e em interdependência. Deve ser flexível, embora fiel a uma essência,
obrigatoriamente presente.
Com base nas premissas descritas anteriormente e tendo a clareza de que
algumas competências têm de ser adquiridas antes de outras, o Currículo Médico
da FMJ é estruturado levando em consideração o conjunto articulado dos
conteúdos considerados obrigatórios na formação médica.
A Comissão de Elaboração do Projeto do Curso, após reflexão coletiva com
professores e representantes discentes, levando em conta a realidade local,
tomou como características inovadoras a ênfase na formação do aluno voltada
para a realidade local contemporânea.
Por isso, seu currículo inclui, longitudinalmente, o conteúdo de saúde da
família, como eixo nucleador da formação do médico, assim como a preocupação
com a formação generalista, crítica e reflexiva quando inclui disciplinas como
inglês, informática, ecologia, gestão em saúde e telemedicina.
A orientação para a humanização vem se dando a partir da sensibilização
docente para a relação professor–aluno, assim como para mudanças na prática
assistencial, de forma que o comportamento do professor, humanizado, seja a
referência para a formação do médico humanizado. O processo de capacitação
continuada do docente, é pois, um principio de atualização permanente no quadro
docente.
A interdisciplinaridade vertical, tendo como eixo a disciplina Saúde da
Família que perpassa todos os semestres, e horizontal, que se dá de diversas
formas, como por exemplo, as disciplinas básicas que buscam, com freqüência, o
apoio das disciplinas clínicas para a melhor compreensão da aplicabilidade do
conhecimento pelos alunos (ex: Biomorfologia-Clínica Cirúrgica; Saúde da
Família-Medicina da Criança e do Adolescente; e as pesquisas desenvolvidas nos
laboratórios das áreas básicas de forma integrada com a área clínica).
10.4. A metodologia de ensino e a concepção do curso:
10.4.1 Ensino integrado
O ciclo básico é articulado com o profissional, observando o direcionamento
das matérias no sentido de as delimitar ao objetivo precípuo da formação médica.
Essa articulação permite que o aluno não perca a visão holística do homem e
compreenda que um mesmo processo patológico tenha diversos órgãos de
choque, sendo por isso importante reconhecer a interligação de manifestações
aparentemente isoladas e dissociadas.
10.4.2 Ensino do método científico para a construção de conhecimento
A metodologia científica é essencial para orientar a condução de estudos,
para a leitura crítica de artigos científicos, para aprimorar a técnica de redação
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científica e para o desenvolvimento da estrutura lógica do conhecimento científico.
O aluno entra em contato com a metodologia científica no segundo período,
reforçando a habilidade nessa área ao longo de todo o curso. Além do conteúdo
disciplinar, a FMJ oferece oportunidades de aplicação prática desse conhecimento
extracurricularmente, através da integração ensino-pesquisa-extensão, da
realização da semana anual de iniciação científica e de Encontros e Jornadas
específicos.
10.4.3 Capacidade de “aprender a aprender”
A auto-instrução é condição básica para a educação continuada,
imprescindível à manutenção do conhecimento atualizado.
Para isso a FMJ
disponibiliza recursos de aprendizagem modernos como acesso a computadores,
CD Roms, vídeos, internet, tele-medicina, etc). Os alunos são treinados para a
busca da evidência científica solicitada ao longo do curso pelas diversas
disciplinas.
10.4.4 Estratégias de ensino centradas no aluno
A cooperação, e o trabalho em grupo são estimulados desde o início do
curso, através da disciplina Psicopedagogia do aprendizado os alunos discutem
temáticas como: Vida em Grupo, Inteligência, Percepção, Motivação e Teorias da
Aprendizagem. A partir de então as disciplinas do curso desenvolvem
metodologias, como por exemplo, estudo de caso, aulas de campo, casos clínicos
e seminários com vistas a concentrar a aprendizagem dos alunos e aplicabilidade
pratica dos conhecimentos transmitidos.
10.4.5 Inter-relações das disciplinas na concepção e execução do currículo
O eixo norteador do currículo do Curso de Medicina da FMJ é a disciplina
Saúde da Família, presente em todos os semestres do Curso, propiciando uma
visão integral do médico com o sistema de saúde.
A construção dessa disciplina tem sido, no entanto, um grande desafio, não
só pelo caráter inovador da situação, mas por apresentar-se como antagônica às
expectativas geradas pelo modelo flexneriano de formação médica. A localização
da Faculdade no interior do Estado do Ceará, onde a interação docenteassistencial não está ainda plenamente entendida por profissionais e gestores, é
também parte desse desafio.
As atividades práticas, integradas, tanto quanto possível, ao sistema local
de saúde, adquirem, gradativamente, um peso maior ao longo do Curso. Algumas
das atribuições básicas de uma equipe de Saúde da Família têm norteado a
definição dessas atividades:
1. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase
nas suas características sócio-econômicas, psicoculturais, demográficas e
epidemiológicas.
2. Identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a
população está exposta.
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3. Executar os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica,
nos diversos ciclos de vida.
4. Valorizar a relação com o paciente e com a família, para a criação do vínculo de
confiança, fundamental no processo de cuidar.
5. Desenvolver processos educativos através de grupos voltados à recuperação
da auto-estima, troca de experiências, apoio e melhoria do auto-cuidado.
6. Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde
coletiva.
7. Assistir as pessoas em todas as fases da vida: criança, adolescente, mulher,
adulto, trabalhador, portadores de deficiências específicas e idoso.
8. Discutir, de forma permanente, junto à equipe e à comunidade, o conceito de
cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam.
No primeiro semestre, os alunos discutem conceitos básicos como saúde e
seus determinantes, atenção primária em saúde e organização do sistema de
saúde. Além da construção coletiva desses conceitos, a partir da vivência e
percepção de cada um, são realizadas visitas a diferentes instâncias da
organização do sistema de saúde, como a Secretaria Municipal de Saúde, Célula
Regional de Saúde, unidades de saúde da família, assim como são realizadas
visitas a comunidades e famílias, para subsidiar discussões sobre as condições de
vida da população e a situação dos indicadores de saúde e qualidade de vida.
Ao mesmo tempo, o ciclo básico introduz o aluno ao conhecimento do ser
humano normal, através da sua morfologia macro (Anatomia) e micro (Histologia),
numa permanente correlação com o desenvolvimento processado desde a
concepção
embriológica.
Configura-se
assim
o
conhecimento
da
BIOMORFOLOGIA, ou seja, a FORMA.
Concomitantemente ao aprendizado deste aspecto morfológico,
desenvolve-se o estudo dos eventos BIOQUÍMICOS e BIOFÍSICOS que regem o
funcionamento normal de células, tecidos, órgãos e sistemas constituintes do ser
humano. A integração e a interdependência de tais eventos é analisada na
BIOFISIOLOGIA.
Este conhecimento das ciências básicas começa já a ter a sua articulação
com as grandes áreas da Patologia, através das sessões que correlacionam a
Clínica Médica ou a Clínica Cirúrgica com a Morfologia, Biologia Celular e a
Fisiologia. A freqüente participação de docentes e monitores das disciplinas do
ciclo profissional em discussões nas disciplinas básicas dão uma melhor
percepção da aplicação desse conhecimento, motivando o aprendizado.
A auto-reflexão é estimulada também no primeiro semestre, quando com a
PSICOPEDAGODIA DO APRENDIZADO o aluno tem a possibilidade de realizar
diagnóstico da situação sócio-político-econômica, bem como conhecer e refletir
sobre as teorias da educação, a pedagogia e a psicologia da aprendizagem e
sobre métodos e recursos didáticos.
No segundo semestre, diferentes unidades de saúde são visitadas e os
alunos têm oportunidade de identificar o tipo de demanda, situação do acesso dos
usuários ao serviço, resolutividade, relação médico-paciente, etc. Essas
informações são a base para a análise crítica dos diferentes modelos de atenção e
para a compreensão das dificuldades enfrentadas para o estabelecimento de um
sistema mais eficiente. São realizadas visitas sistematizadas, com roteiros de
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observação à Secretaria Municipal de Saúde e à Célula Regional de Saúde
(instância microrregional da Secretaria Estadual de Saúde). Na segunda metade
desse semestre, os alunos são organizados em duplas e cada uma passa a
interagir com 10 famílias. Inicialmente realizam o cadastro dessas famílias
(utilizando a Ficha A do Sistema de Informação da Atenção Básica-SIAB) e
posteriormente, coletivamente, procedem à consolidação e análise dos dados –
demográficos, sócio-econômicos e de morbidade. Os agentes de saúde são
envolvidos diretamente nessa atividade, facilitando o acesso às famílias, trocando
experiência com o aluno e, muitas vezes, orientando-o no trabalho com a
comunidade. Esse é um momento muito rico, quando muitos alunos demonstram
surpresa com as dificuldades sociais enfrentadas pelas famílias que acompanham,
assim como com a ineficiência do serviço de saúde para atender às necessidades
dessas famílias. A partir da análise da situação inicia-se um processo de
planejamento para a elaboração de um Plano de Ação realizada em grupos de 8 a
10 alunos: identificação, priorização e explicação dos problemas priorizados,
definição de objetivos, estratégias, atividades, responsáveis, prazos e recursos
necessários para o Plano.
Nesse momento, também, o aluno tem oportunidade de participar de
programas eletivos: INGLÊS MÉDICO, que dá o instrumental cultural de acesso à
moderna literatura e programas audio-visuais voltados à área de saúde, bem
como a INFORMÁTICA MÉDICA, onde aprende o manuseio da aparelhagem
(hardware), acesso aos canais de informação como a INTERNET, a programas de
ensino computadorizados (software) e outros de uso na prática médica, como o
Epi-Info e da Telemedicina, por exemplo. Complementando as ferramentas
técnicas, o aluno desenvolve, com a METODOLOGIA DA PESQUISA, a
capacidade de identificar o método de pesquisa mais adequado para diferentes
objetos de estudo, de realizar as diferentes etapas da pesquisa científica, de
elaborar um projeto de pesquisa, de elaborar e apresentar relatórios de pesquisa,
de realizar procedimentos de pesquisa de acordo com os critérios de cientificidade
e redigir trabalhos científicos obedecendo as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas-ABNT. A partir desse conhecimento os alunos passam a
participar dos projetos de investigação nas diversas áreas do Curso,
desenvolvendo, assim, a sua capacidade crítica e de produção do conhecimento.
As práticas de Saúde da Família do terceiro e quarto semestres são
voltadas para a operacionalização de um Plano de Ação na comunidade,
interagindo com escolas, creches, associação de moradores e famílias, ao mesmo
tempo em que são repassados em sala de aula, conhecimentos para facilitar as
atividades: técnicas de comunicação, educação em saúde, ações de promoção da
saúde e prevenção de doenças nas várias fases do ciclo de vida familiar, com
ênfase na criança e no adolescente.
Nesses semestres, a EPIDEMIOLOGIA e BIOESTATÍSTICA, contribuem
para uma melhor capacidade analítica.
Associando a compreensão do conhecimento de como funciona o
organismo humano em condições normais, o aluno está apto a associar
conhecimentos sobre função/agressão e defesa do organismo, que compreende o
estudo da GENÉTICA e os agentes agressores trazidos por microorganismos –
MICROBIOLOGIA – parasitos – PARASITOLOGIA e as possíveis alterações
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celulares e humorais que traduzem uma eficaz ou insuficiente e desvirtuada
reação de defesa – IMUNOLOGIA.
O aluno está apto a entender as alterações geradas pelas doenças no
processo fisiológico – FISIOPATOLOGIA e como surgem alterações traduzidas
em nível do órgão ou tecido – ANATOMIA PATOLÓGICA. Em seqüência,
aprenderá a conhecer as drogas de interesse médico, seu mecanismo de ação e
manuseio – FARMACOLOGIA.
Através da SEMIOLOGIA aprenderá a reconhecer os sinais e sintomas, a
obter uma completa história clínica, realizar minucioso exame físico e solicitar
exames complementares, elementos fundamentais para o estabelecimento do
diagnóstico seguro ou presumível. Como recursos educacionais utiliza-se a
prática em grupos, valorizando a relação com o paciente, e a discussão de casos
para o desenvolvimento do raciocínio clínico e a sedimentação do conhecimento.
A partir do quinto semestre, quando os alunos iniciam as disciplinas
clínicas, as práticas de Saúde da Família começam a voltar-se para o atendimento
individual, sem perder, contudo, a referência do contexto familiar e comunitário.
No quinto e sexto semestres, os alunos são distribuídos em grupos em seis
unidades de Saúde da Família no município e aí semanalmente, sob a supervisão
do medico da equipe, realizam atendimento, visitas domiciliares e atividades de
educação em saude. O conteúdo teórico são relacionados a saúde da mulher na
atenção primaria e problemas mais freqüentes no adulto com enfoque na
prevenção e detecção precoce das doenças.
Paralelamente o conhecimento e habilidades clínicas são introduzidos,
gradativamente, e sempre através do estudo integrado e pela articulação ensinoserviço. O aluno tem acesso ao estudo das patologias clinicas (clínica médica,
Clínica Cirúrgica, Medicina da Criança e do Adolescente) com aulas teóricas e
atividades praticas em enfermarias, serviços de emergências e ambulatórios.
MEDICINA LEGAL, ECOLOGIA, IMAGINOLOGIA completam o
aprendizado do aluno durante, o terceiro ano do curso.
Os Cenários das praticas tem com espaço principal o Hospital Santo Inácio,
contemplado com importantes investimentos, por parte da Mantenedora da FMJ.
Unidades da Secretaria de Saúde Municipal do Município – Hospital Municipal São
Luca, Unidade Mista César Cals e Hospital Tasso Jereissati são parceiros
importantes nesta fase de formação dos alunos.
Nos últimos semestres letivos a disciplina-eixo do curso, foca o seu
conteúdo teórico nos princípios da Medicina Familiar, em técnicas de comunicação
em saúde, utilização de protocolos e roteiros de visita familiar. A pratica
supervisionada permite por em ação estes conhecimentos. Os problemas e ao
procedimentos em GINECOLOGIA E OBSTETRICIA são vistos na disciplina
SAÚDE DA MULHER, CIRURGIA AMBULATORIAL, DEMARTOLOGIA,
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS E GERONTOLOGIA são
conhecimentos transmitidos nestes períodos.
O homem é um ser complexo em que a psique desempenha papel
extremamente importante na eclosão das afecções orgânicas e é, muitas vezes,
sede de patologia própria. Dessa forma o estudo da SAÚDE MENTAL com suas
vertentes Psicologia e Psiquiatria destaca-se no Currículo.
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Em todo o desenvolvimento do aprendizado clínico, o aluno terá seu
interesse despertado para a ECOLOGIA, IMAGENOLOGIA, ONCOLOGIA e
TELEMEDICINA, com uma carga horária dedicada ao estudo dos aspectos
básicos dessas disciplinas.
O médico atual não pode ter a sua atividade assistencial dissociada do
conhecimento gerencial que lhe permite otimizar o binômio custo-benefício
integrando, ao mesmo tempo, sólidos conhecimentos sobre ética médica, que irão
norteá-lo por toda vida. Por isso as disciplinas de ÉTICA MÉDICA e GESTÃO EM
SAÚDE integram o Currículo da FMJ, sendo que esses conteúdos estão em
permanente discussão ao longo de todo o Curso.
O conteúdo teórico está concentrado nos quatro primeiros anos do curso,
podendo-se, assim, transformar os vinte e quatro últimos meses em fase
essencialmente profissionalizante. É nesse momento que, através do treinamento
em serviço, o aluno consolida seus conhecimentos e os executa em bases
seguras, porque reais, tudo que lhe foi ensinado no período anterior, respeitado o
sentido GENERALISTA de sua formação, pelas atuações nas cinco áreas básicas
em que o Internato está fundamentado: MEDICINA INTERNA, CIRURGIA,
PEDIATRIA, TOCO-GINECOLOGIA e MEDICINA COMUNITÁRIA, atividades
acrescidas da obrigatoriedade de elaboração de um TRABALHO DE
CONCLUSÃO DO CURSO, versando sobre assunto referente a uma das áreas
descritas.
A disciplina Saúde da Família se consolida no período do Internato porque,
como as outras áreas, 140 dias são dedicados à prática de saúde da família,
quando os internos, em duplas ou trios, se responsabilizam por 60 famílias, sendo
suas atividades desenvolvidas conforme o Programa do Internato.
10.5. Dimensionamento da carga horária das disciplinas:
As atividades práticas são enfatizadas no Curso, quando sua carga horária
contempla 3 aulas práticas para 1 teórica na maioria (60%) das disciplinas.
Respeitando a especificidade do conteúdo para a formação do médico, as
disciplinas têm carga horária que variam de 36 a 288 horas aula. As áreas de
estágio do Internato têm carga horária mínima de 528 horas, além de 240 horas
para a elaboração do Trabalho de Final de Curso.
10.6. Atualização das ementas e programas das disciplinas:
A atualização das ementas e programas de disciplinas é feita de maneira
sistemática, através da análise dos professores responsáveis, em parceria com a
Coordenação do Curso e do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP),
considerando-se o contexto acadêmico e em face das novas tendências.
Essas adaptações também acontecem quando se deseja implementar
mudanças que sejam necessárias no decorrer do período letivo, considerando-se
o perfil da turma, expectativas dos alunos em relação ao conteúdo e novos temas
surgidos no contexto da disciplina.
Ao longo do ano de 2004, após a implementação de todas as disciplinas
previstas no Projeto inicial, foram feitos reajustes de conteúdo entre disciplinas, a
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partir de uma análise conjunta durante os encontros pedagógicos. Atualmente os
encontros pedagógicos e as reuniões mensais com os coordenadores de
disciplina são espaços para a construição da reformulação curricular.
Os programas de todas as disciplinas, incluindo os das áreas de Internato.
10.7. Currículo Nuclear
1º ANO
O SER HUMANO

1º Semestre

2º Semestre

BIOMORFOLOGIA I

BIOMORFOLOGIA II

ANATOMIA
HISTOLOGIA
EMBRIOLOGIA

ANATOMIA
HISTOLOGIA
EMBRIOLOGIA

BIOFISIOLOGIA I

BIOFISIOLOGIA II

BIOFÍSICA
BIOQUÍMICA

BIOFÍSICA
BIOQUÍMICA

PSICOPEDAGOGIA DO APRENDIZADO

METODOLOGIA DA PESQUISA

SAÚDE DA FAMÍLIA I
Ações Básicas

SAÚDE DA FAMÍLIA II

ELETIVAS
INGLÊS MÉDICO I E II
INFORMÁTICA MÉDICA I E II

CLÍNICA MÉDICA

CLÍNICA CIRÚRGICA

2º ANO
FUNÇÃO/AGRESSÃO/DEFESA
3º Semestre

4º Semestre

BIOFISIOLOGIA III

FISIOPATOLOGIA

GENÉTICA MÉDICA

ANATOMIA PATOLÓGICA

IMUNOLOGIA

FARMACOLOGIA

MICROBIOLOGIA

BIOESTATÍSTICA

PARASITOLOGIA

SEMIOLOGIA

EPIDEMIOLOGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA III

SAÚDE DA FAMÍLIA IV
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CLÍNICA MÉDICA

CLÍNICA CIRÚRGICA

3º ANO
PATOLOGIA
5º Semestre

6º Semestre

CLÍNICA MÉDICA I

CLÍNICA MÉDICA II

CLÍNICA CIRÚRGICA I

CLÍNICA CIRÚRGICA II

MEDICINA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I

MEDICINA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II

MEDICINA LEGAL

ÉTICA MÉDICA

SAÚDE DA FAMÍLIA V

SAÚDE DA FAMÍLIA VI

ECOLOGIA

IMAGENOLOGIA

4º ANO
PATOLOGIA
7º Semestre

8º Semestre

SAÚDE DA MULHER

SAÚDE MENTAL

GESTÃO EM SAÚDE

NEUROLOGIA

CLÍNICA MÉDICA III

DERMATOLOGIA

CIRURGIA AMBULATORIAL

GERONTOLOGIA

CLÍNICA CIRÚRGICA III

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS

SAÚDE DA FAMÍLIA VII

SAÚDE DA FAMÍLIA VIII

ONCOLOGIA

TELEMEDICINA
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5º ANO
INTERNATO
9º Semestre

10º Semestre

MEDICINA INTERNA

MEDICINA INTERNA

CIRURGIA GERAL

CIRURGIA GERAL

PEDIATRIA

PEDIATRIA

TOCO-GINECOCLÍNICA

TOCO-GINECOCLÍNICA

MEDICINA COMUNITÁRIA

MEDICINA COMUNITÁRIA

EMERGÊNCIA CLÍNICAS E CIRÚRGICAS

6º ANO
INTERNATO
11º Semestre

12º Semestre

MEDICINA INTERNA

MEDICINA INTERNA

CIRURGIA GERAL

CIRURGIA GERAL

PEDIATRIA

PEDIATRIA

TOCO-GINECOCLÍNICA

TOCO-GINECOCLÍNICA

MEDICINA COMUNITÁRIA

MEDICINA COMUNITÁRIA

CONFECÇÃO DE MONOGRAFIA

10.8. Estrutura Curricular do Curso de Medicina
1º Semestre
CARGA HORÁRIA
DISCIPLINAS
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL
Biomorfologia I
72
216
288
Biofisiologia I
162
54
216

CRÉDITOS
16
12

PRÉREQUISITOS
-

26
Psicopedagogia do
Aprendizado

27

9

36

2

-

Saúde da Família I
Inglês Médico I
Informática Médica I
SUB-TOTAL

18
18
18

54
18
54

72
36
72
720

4
2
4
40

-

DISCIPLINAS
Biomorfologia II
Biofisiologia II
Metodologia da
Pesquisa
Saúde da Família II
Inglês Médico II
Informática Médica II

2º Semestre
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL
72
216
288
162
54
216
27

9

36

2

-

18
18

54
18

72
36

4
2

18

54

72

4

Saúde da Família I
Inglês Médico I
Informática
Médica I

720

40

SUB-TOTAL

DISCIPLINAS

CRÉDITOS
16
12

PRÉREQUISITOS
Biomorfologia I
Biofisiologia I

3º Semestre
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

CRÉDITOS

Imunologia
Biofisiologia III
Microbiologia
Saúde da Família III

108
108
18
18

36
36
54
54

144
144
72
72

8
8
4
4

Parasitologia
Genética Médica
Epidemiologia
SUB-TOTAL

36
72
54

36
72
18

72
144
72
720

4
8
4
40

DISCIPLINAS

4º Semestre
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

CRÉDITOS

Fisiopatologia
Anatomia Patológica
Farmacologia
Saúde da Família IV

108
72
108
18

36
72
36
54

144
144
144
72

8
8
8
4

Semiologia

36

108

144

8

Bioestatística

54

18

72

4

PRÉREQUISITOS
Biofisiologia I
Saúde da Família
II

PRÉREQUISITOS
Fisiologia II e III
Biomorfologia II
Biofisiologia II e III
Saúde da Família
III
Biomorfologia II e
Biofisiologia II e III
-
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SUB-TOTAL

DISCIPLINAS

720
5º Semestre
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

40

Clínica Médica I
Clínica Cirúrgica I
Medicina da Criança
e do Adolescente I
Saúde da Família V

54
36

162
108

216
144

12
8

PRÉREQUISITOS
Semiologia
Semiologia

36

108

144

8

Semiologia

18

54

72

4

Medicina Legal
Ecologia
SUB-TOTAL

18
36

54
36

72
72
720

4
4
40

Saúde da Família
IV
-

DISCIPLINAS

6º Semestre
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

CRÉDITOS

CRÉDITOS

Clínica Médica II
Clínica Cirúrgica II

54
36

162
108

216
144

12
8

Medicina da Criança
e do Adolescente II

36

108

144

8

Saúde da Família VI

18

54

72

4

Ética Médica
Imagenologia
SUB-TOTAL

72
18

0
54

72
72
720

4
4
40

DISCIPLINAS

7º Semestre
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

CRÉDITOS

Clínica Médica III
Clínica Cirúrgica III
Cirurgia Ambulatorial
Saúde da Família VII

36
18
18
18

108
54
54
54

144
72
72
72

8
4
4
4

Gestão em Saúde
Oncologia
Saúde da Mulher
SUB-TOTAL

54
36
36

18
108
108

72
144
144
720

4
8
8
40

8º Semestre

PRÉREQUISITOS
Clínica Médica I
Clínica Cirúrgica I
Medicina da
Criança e do
Adolescente I
Saúde da Família
V
-

PRÉREQUISITOS
Clínica Médica II
Clínica Cirúrgica II
Clínica Cirúrgica II
Saúde da Família
VI
-
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DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

CRÉDITOS

Saúde Mental
Neurologia
Dermatologia
Saúde da Família VIII

72
36
18
18

72
108
54
54

144
144
72
72

8
8
4
4

Gerontologia
Telemedicina
Doenças Infecciosas
e Parasitárias
SUB-TOTAL

18
18

54
54

72
72

4
4

36

108

144

8

720

40

Urgências e
Emergências

9º - 10º - 11º - 12º Semestres
(INTERNATO)
ÁREAS
Medicina Interna
Cirurgia Geral
Pediatria
Toco-Ginecologia
Medicina Comunitária
Monografia
SUB-TOTAL

DURAÇÃO PLENA DO CURSO

PRÉREQUISITOS

Saúde da Família
VII

CARGA HORÁRIA
528
528
528
528
528
240
2.880

8.640 HORAS AULA

10.9. Cenário de Práticas
O desenvolvimento de habilidades é essencial para a formação médica, por
isso o cenário de práticas deve ser suficiente e adequado aos objetivos do Curso.
Na FMJ, a maioria (33 de 56) das disciplinas é desenvolvida com uma
proporcionalidade de 3 aulas práticas para 1 teórica, demandando, portanto, uma
correspondente infra-estrutura laboratorial e de serviços de saúde.
A FMJ dispõe de 10 laboratórios para as disciplinas básicas, um biotério,
um laboratório de cirurgia experimental e de habilidades e um Serviço de
Verificação de Óbitos, além de um laboratório de manipulação de fitoterápicos
(Farmacologia - Projeto Farmácia Viva). O laboratório de habilidades e de cirurgia
experimental dispõe de 3 salas de cirurgia, sala de recuperação, Raio X e de toda
a infraestrutura física e de equipamentos para familiarizar o aluno no ambiente
cirúrgico e para o desenvolvimento de habilidades em procedimentos de urgência
e emergência. A descrição da área física e dos equipamentos de cada ambiente
da instituição é apresentada no final deste Projeto.
Além de atenderem aos propósitos inerentes ao conteúdo programático das
disciplinas, os laboratórios são utilizados para o desenvolvimento de pesquisas. A
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esse respeito, é importante ressaltar o estímulo dado, na FMJ, para que, tanto
quanto possível, as pesquisas sejam realizadas de forma integrada, buscando
resultados aplicáveis na realidade local. As seguintes pesquisas podem ser
destacadas pelo aspecto de integração área básica-serviço:
1. Aleitamento Materno e Parasitismo Intestinal na População Cadastrada na
Unidade de Saúde da Família da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Desenvolvida pela disciplina de Parasitologia, interagindo com o serviço de saúde
da família.
2. Avaliação da Eficácia do Xarope de Chambá, medicamento tradicional, utilizado
no tratamento de afecções respiratórias - desenvolvida pela disciplina de
Farmacologia, interagindo como serviço de saúde da família e com a disciplina de
Medicina da Criança e do Adolescente, através da assistência a crianças do
Ambulatório de Pediatria e às crianças da instituição Caldeirão da Criança.
3. Sistema de Informações Sobre Agentes Teratogênicos - desenvolvida pela
disciplina de Genética Médica, interagindo com a comunidade de Juazeiro do
Norte.
4. “Diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional, Através de uma Curva de
Tolerância à Glicose e Dosagem de Hemoglobina Glicosilada” - desenvolvida pela
disciplina de Biofisiologia I, interagindo com a Unidade de Saúde da Família XX,
com a participação de alunos do 1º e 2º semestres e do Internato.
Para o desenvolvimento das habilidades clínicas e da relação médicopaciente, a FMJ definiu o sistema municipal, micro e macrorregional de saúde
como cenário de práticas. Essa decisão guarda coerência com o perfil do egresso
da FMJ, na perspectiva da integralidade da assistência. Através de convênios, foi
viabilizado a utilização das seguintes unidades de saúde:
Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte (SMSJN)
O Convênio firmado com a SMSJN (Anexo 15) tem por objetivo
implementar atividades de ensino e treinamento dos alunos da FMJ. Foi assinado
em 13 de janeiro de 2000.
Unidades do Programa Saúde da Família (PSF): o município de Juazeiro tem 54
equipes de PSF. Cada equipe é composta por um médico, um enfermeiro, um
auxiliar de enfermagem, um auxiliar de serviços gerais e um motorista. Há uma
equipe de Saúde Bucal para cada duas equipes de PSF. Atualmente, 16 equipes
são freqüentadas por alunos da FMJ, no desenvolvimento de práticas das
disciplinas Saúde da Família, de Gerontologia e de disciplinas da área básica
como Parasitologia e Microbiologia. O nome de cada unidade, do(a) médico(a) e
enfermeiro(a), assim como o endereço e o número de alunos com atividades
práticas, estão relacionados no quadro abaixo.
Unidades do Programa Saúde da Família de Juazeiro do Norte utilizadas como
locais de práticas pelos alunos da FMJ
16 Unidades
PSF XI

Bairro
Triângulo

Médico(a)
Dra. Jaciara Bezerra Marques

Nº de
Alunos
9
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PSF XIII
PSF XVI
PSF VI
PSF XV
PSFXX
PSF XXIX
PSF VII
PSF VIII
PSF XXXVII
PSF LIV
PSF XXVII
PSF XLVI
PSF XXXIII
PSF XLVIII
*

Parque Antônio
Vieira
Mutirão
Novo Juazeiro
Salesianos
Triângulo
Socorro
Jardim Gonzaga
Tiradentes
Salesianos
Triângulo
Santa Tereza
Tiradentes
Timbaúba
José G. Cruz
*

Dra. Maria do Céo Filgueiras de Menezes
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Dra. Maria Gicele Neves Caldas Miranda
Dr. Gabriel D’Ánnunzio dos Santos T. Neves
Dr. Edmilson Albuquqerque Gouveia
Dra. Yana Paula Coelho C. Sampaio
Dr. José Damásio Soares Costa
Dra. Francisca Francineide Bezerra Landim
Dr. Nilo Jobson de M. Martins
Dra. Maria de Lourdes Belarmino
Dr. Rogério Sampaio de Oliveira
Dr. Ailton Gomes
Dra. Denise Torquato
Dra. Denise Teixeira
Dra. Lorena
Dr. Landim

6
29
10
17
9
8
28
20
16
6
10
4
14
6

Hospital São Lucas: é o hospital de referência municipal e microrregional para o
atendimento de nível secundário nas áreas materno-infantil. Tem 15 leitos de
pediatria, um serviço de emergência pediátrica com aproximadamente 3.000
atendimentos mensais e um ambulatório de especialidades pediátricas. Na
maternidade, são realizados em torno de 400 partos a cada mês. O hospital conta
com 09 leitos de obstetrícia e 42 de ginecologia, um centro cirúrgico e um centro
de excelência microrregional na área da saúde reprodutiva, com serviços de
ambulatório e apoio diagnóstico e terapêutico. Nessa unidade são realizadas as
práticas das disciplinas de Medicina da Criança e do Adolescente I e II, de Saúde
da Mulher e também o Internato nas áreas de Pediatria e Toco-Ginecologia.
Respeitando-se as áreas de trabalho oferecida pela unidade.
Pronto Socorro Infantil do Cariri (PSIC): Hospital privado conveniado ao SUS e a
FMJ. Nesta unidade hospitalar são desenvolvidas as praticas de enfermaria
pediatrica com oferta de 25 (vinte cinco) leitos, os quais servem de campo de
estagio para as praticas das disciplinas Medicina da Criança e do Adolescente I e
II e o internato em pediatria.
Centro de Saúde Mauro Malzonni: Unidade da Secretaria Municipal de Saúde
onde funcionam os ambulatórios de pediatria/adolescência e o centro de
excelência microregional na área de saúde reprodutiva, com serviços
ambulatoriais e apoio diagnostico. Esta unidade de saúde é assim utilizada para
as pratica ambulatoriais das disciplinas de Saúde da Mulher, Medicina da Criança
e do Adolescente I e II e internato nas áreas de Toco-Ginecologia e Pediatria. Há
planos da Secretaria Municipal de Saúde para, em breve, este Centro de Saúde
ficar apenas com ações voltadas à Saúde da Mulher, sendo o atendimento à
criança e ao adolescente transferido para uma unidade própria.
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Centro de Diagnóstico e Tratamento Tasso Ribeiro Jereissati: é uma unidade
ambulatorial de referência municipal. São realizados atendimentos em diversas
especialidades, assim como a realização de exames diagnósticos
complementares. Os alunos das disciplinas de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica
desenvolvem aulas práticas nessa unidade.
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): é um serviço de atenção a pacientes
psiquiátricos no nível primário de atenção, geralmente referenciados pelos
profissionais das equipes de PSF. Está integrado ao sistema local de saúde e é
local de práticas para os alunos da disciplina de Saúde Mental.
Hospital Santo Inácio (HSI):O Convênio entre a FMJ e o HSI, privado, conveniado
ao SUS, tem por objetivo implementar atividades de ensino e treinamento dos
alunos da Faculdade. Foi assinado em 13 de janeiro de 2000. O HSI está
localizado no município de Juazeiro do Norte e, desde a assinatura do Convênio
vem passando por importantes reformas na sua estrutura física e de
equipamentos, utilizando recursos da Mantenedora. Hoje, o Hospital conta com
um bloco de ambulatórios especializados que funcionam como referência
secundária para o sistema local de saúde e para alguns municípios da 21ª
Microrregião. Os blocos de enfermarias para Clínica Médica, para Clínica Cirúrgica
e para Doenças Infecciosas e Parasitárias foram também reformados, somando
um total de 113 leitos credenciados pelo SUS. Foram construídos um Centro
Cirúrgico e uma UTI novos, com elevados padrões de qualidade.
As disciplinas de Semiologia, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica,
Dermatologia, Neurologia, Doenças Infecciosas e Parasitárias utilizam o HSI para
as práticas. Além disso, os estágios do Internato em Cirurgia Geral e Medicina
Interna são realizados no HSI, assim como o Programa de Residência em Cirurgia
Geral.
O HSI mantém convênio com a Universidade Regional do Cariri, cujo
objetivo é preparar o aluno estagiário do Curso de Enfermagem para o exercício
profissional nas áreas de conhecimentos específicos do Curso. O HSI recebe,
permanentemente, em torno de 10 estagiários de enfermagem em tempo parcial.
Os mesmos desenvolvem procedimentos de enfermagem e são supervisionados
por um professor da URCA.
Por outro lado, o HSI mantém, também, convênio com o Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (SENAC), cujo objetivo é estabelecer condições para
a realização dos Estágios Supervisionados para os alunos do Curso Técnico de
Enfermagem Módulo I, Módulo II e Módulo III do SENAC. Atualmente há 12
estagiários.
Para o HSI os benefícios desses convênios se refletem na melhoria da
qualidade do atendimento ao paciente. Para as instituições formadoras, além do
alcance dos objetivos postos nos convênios, a oportunidade da convivência
multiprofissional pode contribuir para a formação dos profissionais habilitados para
a prática em cenários reais, mantendo interação adequada com outros
profissionais de saúde, conforme apontado nas Diretrizes Curriculares Nacionais
no que diz respeito às competências e habilidades.
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Hospital Santa Teresa (HST)
O HST é um hospital psiquiátrico de referência Macrorregional, tem 200
leitos credenciados pelo SUS e está localizado no Crato-Ce. O Convênio com a
FMJ (Anexo 15) tem o objetivo de estabelecer condições para a realização dos
estágios supervisionados para os alunos, sendo utilizado pela disciplina de Saúde
Mental.
Secretaria de Estado da Saúde do Ceará
O Convênio firmado tem por objetivo permitir ao aluno da FMJ utilizar as
instalações do Hospital Geral César Cals (HGCC) para o desenvolvimento das
atividades de ensino e treinamento no Internato. O HGCC é um hospital de
referência estadual, com tradição no ensino. Atualmente, 6 alunos estão
realizando o Internato no HGCC (2 na Cirurgia Geral, 2 na Medicina Interna e 2 na
Toco-ginecologia).
Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco
O Convênio firmado tem por objetivo viabilizar estágio gratuito para os
alunos da FMJ nos Hospitais Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães e da
Restauração, de Recife, que são hospitais de ensino e de referência estadual.
Atualmente, 5 alunos estão realizando o Internato nesses hospitais (3 em Pediatria
(Hospital da Restauração) e 2 em Medicina Interna (Hospital Getúlio Vargas)).

10.10. Internato
Conceito
Internato ou Estágio Curricular Pré-profissional é o último ciclo do curso de
graduação em Medicina, livre de disciplinas acadêmicas, durante o qual o
estudante deve receber treinamento intensivo, contínuo, sob supervisão docente,
em instituição de saúde, vinculada ou não à escola médica.
Segundo a Resolução CNE/CES N° de 7 de novembro de 2001, que institui
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, 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 supervisão direta dos docentes da própria
Escola/Faculdade. A carga horária mínima do estágio curricular deverá atingir 35%
da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina proposto, com base no
Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação.”
Objetivos
1. Representar a última etapa da formação escolar do médico geral, dando-lhe
capacidade de resolver, ou bem encaminhar, os problemas de saúde da
população a que vai servir;

33

2. Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso de graduação;
3. Desenvolver no aluno as técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício da
medicina;
4. Promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas à
assistência aos pacientes;
5. Possibilitar a prática da assistência integrada, pelo estímulo à interação dos
diversos profissionais da equipe de saúde;
6. Proporcionar uma experiência acadêmico-profissional através da vivência no
mercado de trabalho hospitalar e extra-hospitalar;
7. Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção
das doenças;
8. Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos
do médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade;
9. Fortalecer a idéia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado.
Coordenação
O planejamento do Programa do Internato é de responsabilidade da
coordenação de graduação e da Comissão de Internato, com o objetivo de
estabelecer o Programa de estágios e sugerir modificações ao longo do
desenvolvimento do mesmo, quando necessário.
A Comissão de Internato será constituída pelos coordenadores das
disciplinas pertinentes a cada área ou professor indicado pelos mesmos. Será
apresentada e homologada pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
(CONSEPE) e nomeada pelo Diretor Geral.
O Internato é regido pelas Normas do Internato, aprovadas pelo CONSEPE.
Normas do Internato
- Pré-Requisito
A matrícula no Internato implica no cumprimento da carga horária prevista e
na aprovação em todas as disciplinas obrigatórias que compõem o currículo do
Curso de Medicina da FMJ.
Caso haja atraso na publicação das notas do 8º semestre, por alguma
razão, os alunos assumirão o Internato, e assinarão documento com a cláusula de
que abdicarão deste direito, se houver reprovação em qualquer disciplina.
- Duração e Carga Horária
O Internato tem duração de 24 meses, com carga horária global mínima de
2.880 horas. Este período é dividido em 5 áreas, assim definidas:
Cirurgia Geral
Medicina Comunitária
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Medicina Interna
Pediatria
Toco-Ginecologia
O período de duração de cada área é de aproximadamente 20 semanas.
Tratando-se de treinamento contínuo, não há subdivisão de carga horária. No
entanto, os coordenadores de cada área são aconselhados a distribuir as
atividades dos alunos em um período mínimo de 605 horas.
Os alunos exercem as atividades de rotina ao longo do dia, nos turnos da
manhã e da tarde, de acordo com as características e necessidades da área onde
estão estagiando.
Além das atividades de rotina, o aluno realiza plantões no turno da noite,
feriados e finais de semana, em regime de escalas, de acordo com as
características e necessidades da área em que atua.
A presença no estágio é cumprida de forma integral.
O aluno pode ter faltas justificadas de, no máximo, 30 dias, desde que
possam ser compensadas no período das férias. A justificativa pode ocorrer nos
casos de:
. Incapacidade física;
. Luto por falecimento de cônjuge, filho, pais e irmãos;
. Convocação pelo Poder Judiciário ou pelos órgãos colegiados da Faculdade;
. Casamento do aluno, mediante a apresentação do devido comprovante.
A documentação da justificativa deve ser encaminhada à coordenação da
área até 5 dias contínuos após a falta. Os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão do Internato.
Não serão aceitas faltas em plantões, devendo o aluno, quando impedido
para tal, solicitar troca com um colega, registrando, devidamente, no livro de
ocorrências.
- Férias
Durante o Internato, os alunos têm direito a sessenta dias de férias, que são
cumpridas da seguinte forma:
. Em dois períodos corridos de trinta dias.
. O primeiro período será de férias coletivas e corresponde aos meses de julho e
janeiro para os alunos que iniciam o internato em julho e janeiro, respectivamente.
. Os demais dias serão divididos em dois períodos de 15 dias:
Ao final do 2º ou do 3º rodízio, conforme preferência do aluno.
Ao final do último rodízio, coletivamente.
No ato da matrícula o aluno definirá o período em que gozará o primeiro
período de 15 dias de férias e assinará o termo de conhecimento do mesmo.
- Áreas de Estágio e Locais de Atuação
Durante o Internato, os alunos realizam estágios rotativos nas áreas de
cirurgia geral, medicina comunitária, medicina interna, pediatria e toco-ginecologia.
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Estes estágios serão realizados no Hospital Santo Inácio, Hospital São Lucas,
unidades de Programa Saúde da Família (PSF) e outras instituições que mantém
convênio com a FMJ. Os locais de atuação estão assim distribuídos:
- Cirurgia Geral (Hospital Santo Inácio e Unidade Mista César Cals)
- Medicina Comunitária (unidades do PSF)
- Medicina Interna (Hospital Santo Inácio, Hospital e Maternidade São Vicente de
Paula e Unidade Mista César Cals)
- Pediatria (Hospital São Lucas)
- Toco-Ginecologia (Hospital São Lucas)
Três meses antes de ingressarem no Internato, os alunos recebem da
Coordenação do Curso as orientações para a opção pela ordem em que realizarão
os estágios. As opções da turma serão respeitadas desde que haja distribuição
equivalente do número de alunos em cada uma das 5 áreas. Não havendo
distribuição equânime, a Coordenação procede à divisão dos grupos favorecendo
as opções dos alunos que tiverem maiores médias baseadas nas notas do
histórico escolar da FMJ.
A ordem de realização dos estágios não pode ser alterada após o início do
Internato, salvo por situação excepcional, a ser julgada pela Comissão do
Internato, e desde que o aluno não deseje trocar uma área que já esteja cursando.
- Estágio de alunos de outras instituições do País
Ao solicitar a realização do Internato na FMJ, o aluno de outra instituição
deverá apresentar carta de apresentação, contendo informações sobre a sua
situação de matrícula e que está apto a ingressar no Internato. A solicitação será
encaminhada à Comissão do Internato para análise e parecer.
O número dos estagiários de outras instituições não poderá ultrapassar 5%
do número de internos da FMJ no período considerado.
Não haverá nenhuma obrigação da FMJ com o estagiário referente a
hospedagem e transporte.
O interno de outra instituição estará sujeito às normas gerais do Internato.
- Estágio em instituições não vinculadas à FMJ
A FMJ pode permitir, se o aluno assim desejar, que o estágio seja realizado
em hospitais ou em instituições de ensino não vinculados à FMJ, dentro ou fora do
Brasil. A FMJ não tem intercâmbios, e não faz solicitações de estágios para os
alunos. A solicitação é uma iniciativa do aluno, e, portanto, deverá ser
encaminhada por ele, respeitando as normas e prazos definidos pela FMJ e
observadas as Resoluções do MEC.
Da mesma forma, a Faculdade não provê verbas, bolsas ou seguros
especiais. Se o aluno desejar solicitar estágio em uma instituição não vinculada, a
Faculdade emitirá, como documento, uma carta de apresentação do aluno,
contendo informações sobre a sua situação de matrícula e que está apto a
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ingressar no Internato. Essa carta deve ser solicitada através da SG ou do Aluno
On-line, mediante o pagamento de uma taxa definida pelo CONSEPE.
Para solicitar à FMJ autorização para realizar estágio em um hospital ou
uma instituição de ensino não vinculados à Faculdade, o aluno deverá:
1. encaminhar a solicitação para a Comissão do Internato com um período de 3
meses de antecedência do seu início;
2. esta solicitação deve ser enviada através do Formulário de Solicitação para a
Realização de Estágio Fora da FMJ, entregue na SG, explicando o motivo pelo
qual a área e a instituição foram escolhidas, descrevendo o nome e local onde se
situa a instituição, o nome e a posição do profissional que supervisionará e
avaliará o estágio do aluno, e o período no qual será realizado o estágio (máximo
de 140 dias);
3. em anexo, deve ser encaminhada uma carta do supervisor do estágio (escrita
em português ou inglês, com tradução juramentada) confirmando o aceite do
aluno na instituição, o período em que o estágio deverá ocorrer, e a viabilidade de
proceder a avaliação ao final do estágio, bem como sua carga horária e atividades
a serem realizadas. Fica a critério da Comissão de Internato definir se o estágio é
adequado para a formação do aluno, podendo este ser aceito ou não. A
Comissão emite parecer final sobre o aceite do estágio após o período máximo de
um mês da sua solicitação.
4. no caso de alunos matriculados antes de 2002, a documentação deve constar,
também, de autorização do MEC/SESu para a realização do Internato fora da
instituição ou do DGE. Os procedimentos para essa solicitação são os seguintes:
- O aluno encaminha ao MEC:
1. Solicitação de autorização para realizar o Internato fora da instituição de origem.
2. Carta da Coordenação do Curso dizendo que a instituição está ciente da
solicitação do aluno e que concorda com a mesma.
3. Cópia do convênio estabelecido entre a FMJ e a instituição que receberá o
aluno para o estágio.
No caso do estágio ocupar período inferior a 140 dias (aproximadamente 20
semanas), o restante do estágio é cumprido obrigatoriamente na mesma área nas
instituições ligadas à FMJ. Ao término do estágio o aluno deverá trazer uma
avaliação, emitida pela instituição concedente do estágio, em escala de 0 à 10
(zero à dez). Não serão aceitas avaliações feitas através de pareceres, conceitos
e outros. O aluno deverá também, realizar uma avaliação com os preceptores da
FMJ na área cumprida externamente, e esta nota integrará o seu currículo. Da
mesma forma, os alunos que cumprirem todo o Internato fora da FMJ, deverão ser
avaliados nas cinco áreas.
- Metodologia de Ensino
A metodologia de ensino corresponde a treinamento-em-serviço, sob
supervisão, complementada por sessões do Programa de Educação Continuada
do corpo clínico dos hospitais e unidades de saúde e/ou atividades didáticas
especialmente destinadas aos alunos, tais como: sessões clínicas, anátomoclínicas e clínico-radiológicas, clubes de revista, sessões de revisão e atualização
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de temas, etc. Estas atividades didáticas devem ocupar um período não superior
a 4 horas semanais, dentre as atividades de treinamento-em-serviço.
No primeiro dia de cada estágio o aluno recebe um programa onde constam
informações como: objetivos, cronograma de atividades, mecanismo de
supervisão, nome dos preceptores e coordenadores, métodos de avaliação, e
locais onde será desenvolvida a programação.
A relação preceptor/alunos respeitará a legislação nacional vigente.
- Avaliação do Internato
A avaliação é parte integrante do processo pedagógico, sendo efetivada
sob dois enfoques:
1. Avaliação do Internato
2. Avaliação dos alunos
A Avaliação do Internato é realizada pelos coordenadores, preceptores e
alunos ao final de cada período, através de questionários elaborados pela
Comissão de Internato, visando subsidiar o Curso de Graduação em Medicina
com informações e dados que possam contribuir para a melhoria do processo de
formação e qualificação profissional.
A Avaliação dos Alunos incide sobre a freqüência e o aproveitamento. É
exigida a freqüência mínima de 95% em todas as atividades programadas para o
Internato.
A avaliação do aproveitamento do aluno é realizada pelos coordenadores
de área, através dos seguintes métodos:
. Prova de avaliação de habilidades e de conhecimento cognitivo ao final de cada
área do Internato (prova escrita e prática);
. Avaliação do desempenho profissional, mediante análise contínua dos seguintes
aspectos:
. Comportamento ético;
. Relacionamento com a equipe de trabalho e com o paciente;
. Interesse pelas atividades;
. Responsabilidade;
. Receptividade à crítica;
. Iniciativa;
. Assiduidade e pontualidade.
- As avaliações terão diferentes pesos, sendo:
. Avaliação de habilidades – Peso 5
. Avaliação de conhecimentos – Peso 3
. Avaliação de desempenho – Peso 2
É considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a
sete e freqüência integral, em cada uma das áreas do Internato.
Ao iniciar cada um dos estágios, o aluno deverá apresentar ao(à)
preceptor(a), a sua Planilha de Avaliação obtida através da SG da FMJ (Anexo
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15). A planilha identifica o aluno ao preceptor, ao mesmo tempo em que garante a
sua avaliação até o final do estágio. O professor entregará a Planilha de Avaliação
já preenchida à SG no dia posterior ao término do estágio.

10.11. Trabalho de Conclusão de Curso
O aluno deverá desenvolver um Trabalho de Conclusão do Curso que pode
ser uma monografia, um artigo científico ou a produção de material educativo em
uma das cinco áreas do estágio, de acordo com as linhas de pesquisa
estabelecidas em cada área.
Durante o Internato o aluno terá um turno destinado a atividades teóricas
e/ou orientação e elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso. De acordo com
a área escolhida, será definido um orientador, que ficará responsável por, no
máximo, cinco orientandos, sendo permitida orientação por docentes de outra
instituição, desde que aprovados pela Comissão do Internato e CONSEPE.
11. Programa de Iniciação Científica
Uma Instituição de Ensino Superior é, antes de tudo, um lugar onde se cria,
transmite e discute conhecimento, segundo conceituação do CNPq. Neste tipo de
instituição, a Iniciação Científica é um instrumento que permite inserir os
estudantes de graduação na atividade de pesquisa científica.
A Iniciação Científica deve ser, portanto, um instrumento de apoio teórico e
metodológico para realização dos projetos de pesquisa de interesse da instituição
e da comunidade, de modo a que o desempenho do ensino de graduação tenha
um efetivo ganho pedagógico.
Em uma instituição com uma história recente, como a FMJ, a Iniciação
Científica possibilita que os alunos, orientados pelos professores, tenham contatos
iniciais com as atividades de criação, discussão e organização do saber científico.
Considera-se que a Iniciação Científica deve contribuir para a constituição de uma
cultura acadêmica de trabalho em que se combine o ensinamento dos
professores, em suas diversas disciplinas, com a necessidade de exercício e
aplicação desses conhecimentos apresentada pelos alunos, com a possibilidade
de utilização dessas informações na comunidade.
Nesta perspectiva, cabe ressaltar os valiosos benefícios que têm sido
propiciados pela implantação de um programa de Iniciação Científica, tais como:
- Sistematização e institucionalização da pesquisa;
- Maior articulação entre a graduação e a pós-graduação;
- Fortalecimento de áreas ainda emergentes na pesquisa;
- Melhoria nas condições institucionais de atendimento aos projetos de pesquisa;
- Fortalecimento da avaliação interna e externa;
- Desenvolvimento de uma atitude institucional mais amadurecida e competente
na construção e elaboração do saber;
- Fomento da interação interinstitucional e cumprimento da missão de pesquisa
que é intrínseca e essencial à uma instituição de ensino superior.
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Para os docentes e discentes, pesquisadores participantes do programa,
pode-se relacionar alguns resultados concretos, passíveis de serem obtidos
mediante a realização consciente de processos de Iniciação Científica:
- Estímulo a pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de graduação no
processo acadêmico, possibilitando, além de outros benefícios, a ampliação da
capacidade de orientação à pesquisa da instituição;
- Promoção do aumento da produção científica;
- Envolvimento progressivo de novos pesquisadores na atividade de formação.
Deste modo, a FMJ adota a Iniciação Científica como seu atributo cultural e
como característica básica de sua práxis, em uma perspectiva tanto estratégica
como tática, na intenção de que ela esteja plenamente presente em seu cotidiano
acadêmico e, assim, seja reconhecida como marca de sua responsabilidade no
ensino universitário.
- Objetivo Geral
Primordialmente, o objetivo do programa de Iniciação Científica da FMJ é
inserir os alunos no processo de investigação científica, despertando a sua
vocação científica e incentivando, desta maneira, talentos entre estudantes de
graduação, bem como prepará-los para a educação continuada.
- Objetivos Específicos
1. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
2. Contribuir para a diminuição das disparidades regionais na distribuição da
competência científica no país;
3. Levar o estudante universitário ao domínio da metodologia científica;
4. Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos
quadros discentes, em decorrência de condições positivas, possibilitadas pelo
seu empenho na superação dos problemas de pesquisa;
- Linhas de Pesquisa
As linhas de pesquisa são definidas de acordo com os eixos temáticos de
pesquisa e com as áreas de qualificação dos docentes pesquisadores da FMJ.
- Execução do Programa
O Programa de Iniciação Científica da FMJ focaliza o trabalho acadêmico
de criação e descoberta de novos talentos nas áreas do conhecimento em que
esta Instituição atua. Assim, volta-se para o aluno de graduação, na intenção de
incentivar a formação de novos pesquisadores, privilegiando a participação ativa
de alunos com bom rendimento acadêmico, sob orientação individualizada e
continuada, em projetos de pesquisa com mérito científico. Estes projetos devem
culminar com um trabalho final que será a base para avaliação da participação
discente.
- Bolsas
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A FMJ distribui anualmente as bolsas disponíveis para cada área de ensino.
O valor da bolsa é estipulado no edital, quando se tratar de bolsa da FMJ, ou o
estipulado por cada um dos organismos de fomento financiadores das pesquisas.
Não é permitida a acumulação da bolsa de pesquisa com qualquer outra bolsa
concedida pela FMJ. A duração da bolsa é de 1 (um) ano, ou de acordo com o
estipulado pelo órgão financiador, podendo ser renovada, em razão do
desempenho do aluno e da necessidade do projeto. A bolsa pode ser cancelada, a
qualquer tempo, pelas seguintes razões: a) a pedido do aluno; b) a pedido do
orientador ou coordenador do programa, em razão de desempenho insatisfatório.
A vaga decorrente da dispensa do aluno pesquisador pode ser preenchida de
acordo com a relação de classificáveis, pelo período restante da validade da
seleção. As bolsas de uma área podem ser disponibilizadas para outra, desde que
os projetos apresentados tenham relevância de ordem científica ou pedagógica.
- Seleção
A seleção dos alunos para as bolsas de Iniciação Científica, a cada período,
é definida de acordo com edital interno da Instituição. A seleção dos projetos de
Iniciação Científica obedece aos seguintes critérios:

- Perfil do orientador:
- Ser professor da FMJ.
- Possuir experiência compatível com a função de orientador e formador
de recursos humanos qualificados;
- Ser pesquisador com título de doutor ou equivalente ou mestre com
produção científica divulgada nos principais periódicos da área.
-Número máximo de bolsista por orientador:
- Livre docência: até 3 (três) bolsistas.
- Doutor: até 3 (três) bolsistas.
- Mestre: até 2 (dois) bolsistas
- Perfil do bolsista
-Ser aluno matriculado no curso de graduação da FMJ.
-Ter concluído o primeiro ano do curso;
-Não estar cursando o último semestre do curso.
-Os casos omissos serão discutidos e decididos por uma câmara formada
por pessoas relacionadas com a área de pesquisa.
- Perfil do projeto:
- Ter mérito técnico-científico;
- Apresentar viabilidade técnica e econômica;
- Ser do interesse da instituição;
- Processo de Seleção
O Coordenador do NUPPE divulga o processo seletivo através de Edital,
que contém as condições de participação no Programa de Iniciação Científica,
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bem como o número de vagas. Para fazer a inscrição no processo seletivo, o
candidato deverá se apresentar ao Coordenador do Projeto, para que este
verifique se foram atendidas as condições estipuladas no Edital. O aluno só
poderá se inscrever para uma bolsa de pesquisa por vez.
- Requisitos dos Candidatos
O candidato à bolsa de Iniciação Científica deverá estar matriculado na
graduação e em dia com a tesouraria da FMJ, além de:
- Ter cursado os dois primeiros semestres do curso.
-Ter sido aprovado em todas as disciplinas já cursadas.
- Avaliação do bolsista-pesquisador pelo Professor Orientador
Para avaliação geral do bolsista-pesquisador são considerados:
- Relatório de suas atividades de pesquisa;
- Freqüência do bolsista-pesquisador;
- Iniciativa e envolvimento do bolsista-pesquisador com a proposta;
- Desempenho do aluno na elaboração e execução de apresentações na Semana
de Iniciação Científica da FMJ ou em outros eventos científicos, bem como na
elaboração do relatório final da pesquisa.
O Anexo 7 apresenta os projetos de pesquisa ora em desenvolvimento na
FMJ, com os respectivos coordenadores d alunos envolvidos.
12. Extensão
As ações do âmbito da extensão se caracterizam pela identificação dos
eixos temáticos e da linha programática de acordo com algumas metas do Plano
Nacional de Extensão do Ministério da Educação de 2001, do Projeto Pedagógico
da FMJ e no intercâmbio entre a FMJ e a sociedade.
Os objetivos institucionais de extensão correspondem à produção de
conhecimento sobre os processos de apropriação e utilização dos saberes
existentes por parte das pessoas e das instituições locais, regionais e nacionais; à
avaliação das contribuições da FMJ para o desenvolvimento da sociedade; e à
articulação do ensino e da pesquisa com as necessidades da comunidade local.
As atividades de extensão devem ser realizadas com o envolvimento de
alunos da graduação e de pós-graduação, sob a supervisão docente ou de
técnicos da FMJ, como executor-colaboradores nessas atividades.
As propostas de extensão estão baseadas nos eixos temáticos e na linha
programática do Plano Nacional de Extensão.

- Eixos Temáticos da Extensão
1. Promoção à saúde e a qualidade de vida;
2. Transferências de tecnologias apropriadas;
3. Atenção integral a criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;
4. Capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas em
saúde.
- Linha Programática da Extensão
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A linha programática da Extensão corresponde ao desdobramento do plano
político-pedagógico dos eixos temáticos que são classificados em modalidades de
extensão como:
Cursos de extensão: são os cursos ministrados no âmbito da FMJ que
respondem a demandas da atividade regular do ensino formal de graduação e
pós-graduação. Os cursos podem ser predominantemente presenciais, à distância
ou via rede, ou podem ainda utilizar uma combinação de todas esses aspectos,
caracterizados como cursos de atualização, aperfeiçoamento, visando a
capacitação permanente em saúde. Atualmente, está em andamento na FMJ o
Curso de Formação de Socorristas, de 240 horas aulas, em parceria com o grupo
Sarquis Cursos e Eventos Limitados, cujo objetivo é capacitar para a prestação de
suporte básico de vida às vítimas de urgências e emergências, executando o
atendimento de modo eficaz e utilizando os materiais e equipamentos existentes
para este fim nos serviços de atendimento pré-hospitalar. O curso oferece 45
vagas, é aberto para a comunidade de Juazeiro do Norte e dele participam 35
alunos da FMJ.
Cursos de ampliação cultural: são cursos que visam contribuir para a
construção do conhecimento geral das pessoas (sobre um assunto determinado),
independentemente de sua formação especifica, seja profissional ou não. São
cursos que têm como objetivo capacitar melhor a população em geral, para
sistematizar trocas de saberes já produzidos ou disponíveis. Podem ser
desenvolvidos pelo rádio, jornais e outras alternativas de comunicação.
Eventos científicos e técnicos: são atividades de curta duração, como palestras,
seminários, exposições, congressos, jornadas, iniciação cientifica e atividades
outras, que contribuem para a disseminação, troca do conhecimento e a
assistência à saúde;
Eventos esportivos, artísticos, culturais ou sociais: são eventos que
promovem atividades (teatros, corais, shows, cinema, lazer, esportes) que
resgatem manifestações culturais, religiosas e representações que influenciam e
promovem a qualidade de vida da população;
Prestação de serviços: realização de consultorias, assessorias a projetos e a
instituições governamentais e não governamentais. Atividades assistenciais
(serviços de saúde, produção de medicamentos, etc) e trabalho comunitários junto
à população. A prestação de serviços só será justificada mediante as seguintes
condições: treinamento dos alunos para realização de tarefas profissionais,
elaboração de propostas / projetos de acordo com normas e roteiros da extensão
e com realidade da instituição ou comunidade.
Projetos especiais: compreendem atividades de duração determinada que,
inicialmente, não se enquadram na estrutura básica do Núcleo de Pesquisa e
Extensão como, por exemplo, a parceria com instituições participantes do pólo de
educação permanente para os profissionais de saúde, para o planejamento,
execução de propostas de cursos para os profissionais de saúde;
Publicação: é a sistematização formal da produção e socialização do
conhecimento, especialmente de divulgação de relatos de experiências realizadas,
bem como de elaboração de materiais educativos e informativos para a
população.
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Atividades de ação contínua e prestação de serviço da extensão
O coordenador do projeto de ação contínua ou de prestação de serviço
deve apresentar um relatório trimestral e anual, de acordo às seguintes
especificações:
a) Identificação do projeto, do coordenador, equipe executora e local da ação.
b) Participação de órgãos externos.
c) Atividades desenvolvidas.
e) Integração acadêmica: articulação das atividades desenvolvidas com o ensino e
a pesquisa.
f) Impacto da ação: resultados alcançados e, se possível, número de pessoas ou
instituições atendidas/beneficiadas.
g) Produtos gerados: artigos, teses, monografias, etc.
A apresentação do Relatório é condição necessária para a renovação e
desenvolvimento posterior de algum outro projeto. O não encaminhamento do
relatório torna, automaticamente, o coordenador do projeto inadimplente,
impedindo que novas propostas suas sejam aprovadas.
Para viabilizar e acompanhar as propostas de extensão, a coordenação do
NUPPE estabelece canais de participação do corpo docente e técnicoadministrativo através da Comissão de Extensão.
Cabe ao proponente de curso de extensão e de evento, decidir sobre o
valor das taxas de inscrição a serem cobradas, de acordo com os custos de sua
implementação, mas sem perder de vista o objetivo de ampliar oportunidades de
acesso ao saber nas várias áreas do conhecimento. Ainda que respeitando as
decisões do proponente, o NUPPE recomenda que todos os cursos e eventos de
extensão reservem pelo menos duas vagas com isenção de taxa de inscrição para
servidores da FMJ.
- Comissão de Extensão
À Comissão de Extensão compete:
1. Apreciar as propostas de atividades apresentadas;
2. Acompanhar e avaliar a execução das atividades;
3. Estimular a obtenção e captação de recursos para a realização de atividade de
extensão;
4. Colaborar com a promoção e a divulgação de eventos relacionados à extensão;
5. Avaliar relatórios das atividades de extensão quanto ao cumprimento dos
objetivos propostos, resultados obtidos, contribuição para as atividades de ensino
e de pesquisa e ao acesso aos conhecimentos;
6. Encaminhar os relatórios das atividades de extensão, devidamente avaliados,
ao CONSEPE, de acordo com as normas da FMJ;
Na elaboração, encaminhamento, aprovação e execução de propostas de
programas de extensão, permanentes ou eventuais, devem ser observados os
seguintes procedimentos:
 Qualquer membro da comunidade universitária (docente, discente e
funcionário) pode sugerir programa de extensão, cabendo à unidade acadêmica a
que esteja vinculado, deliberar a respeito;
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 Depois de aprovada, a proposta deve ser encaminhada ao órgão superior
de coordenação das atividades extensionistas para análise e decisão, quando for
o caso;
 Aprovado o programa, cabe à unidade acadêmica respectiva a sua
execução. Quando o programa envolver mais de uma unidade, cabe à
coordenação superior da extensão, disciplinar a sua execução;
 Quando se tratar de eventos ou propostas ligados às representações
estudantis (centro acadêmico e ligas), a proposta deve apresentar um docente
para acompanhar e coordenar a sua realização.
Podem participar da equipe executora do projeto, professores, técnicos e
especialistas, da própria FMJ ou externos e alunos, desempenhando funções e
tarefas diferenciadas, conforme a modalidade específica. No caso de prestação
de serviços, é indispensável à participação de pelo menos um docente para que
possa ser considerada atividade de extensão, integrando-se ao ensino e à
pesquisa.
Além da apresentação no formulário apropriado de acordo com a
modalidade de extensão, é necessário para o cadastramento da proposta no
NUPPE, considerar alguns aspectos como:
 O projeto deverá está vinculado a uma das linhas de pesquisa ou
extensão, de acordo com os eixos temáticos;
 Apresentar proposta relevante;
 Responsabilidade e interação com a sociedade;
 Vinculação do responsável pelo projeto (coordenador) com a área;
 Capacitação da equipe;
 Viabilidade econômica do projeto;
 Apresentação de todos os documentos exigidos;
 Observância dos prazos para a apresentação da proposta;
 Parecer do coordenador da atividade de pesquisa, pós-graduação e / ou
extensão.
Após a conclusão do curso ou evento, o coordenador deve fazer um
relatório final com a relação dos professores e palestrantes que participaram
efetivamente da atividade, bem como dos participantes que devem receber o
certificado, explicitando o critério utilizado para a certificação (freqüência ou
menção). O encaminhamento desse relatório é condição indispensável para a
emissão dos certificados, bem como do desenvolvimento posterior de outras
atividades e / ou pesquisas.
O docente pode apresentar propostas de extensão, no entanto, não poderá
acumular acima 02 projetos, no caso de prestação de serviços.
Tendo presentes esses pressupostos, as atividades de extensão
compreenderão cursos e serviços programados, anualmente, com a participação
de docentes e discentes.
Os profissionais que não pertencem ao quadro da FMJ, professores,
palestrantes ou especialistas em áreas específicas e que integram a equipe
executora de um projeto, devem apresentar Curriculum Vitae para apreciação do
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NUPPE. A apresentação do Curriculum Vitae é condição necessária para
oficializar sua participação na equipe executora do projeto e posterior emissão de
certificado de participação.
- Participação do discente como bolsista de projetos de extensão
O discente matriculado na FMJ pode participar das atividades de extensão
de várias formas, sempre sob a supervisão de um professor, como instrutor dos
cursos de extensão, como tutor dos cursos à distância ou via rede, como
integrante da equipe executora de uma atividade de ação contínua ou de
prestação de serviços e assistência à saúde. Cada proposta de extensão terá
direito a 02 bolsistas.
 O bolsista da extensão não poderá acumular outras bolsas como de
monitoria ou pesquisa;
 A seleção do discente deve ser acompanhada do seu histórico escolar e
dos critérios estabelecidos anteriormente por edital. Mediante solicitação
ao coordenador do curso, o discente instrutor ou tutor terá direito à
certificação da função desempenhada;
 O discente que participar das modalidades de prestação de serviços terá
que ser treinado, qualificado e acompanhado pelo coordenador do projeto;
 No final do período, o aluno deve apresentar um relatório das atividades
desenvolvidas. Esse relatório é parte integrante do relatório apresentado
pelo coordenador do projeto. As demais obrigações do bolsista constam
do Termo de Compromisso, que deve ser firmado antes de iniciar-se a
validade da bolsa.
As bolsas de extensão estão abertas para todos os alunos da FMJ que
participem das atividades de extensão de prestação de serviços oferecidas pela
instituição e que atendam aos seguintes requisitos:
- já ter cursado o primeiro semestre;
- não exercer nenhuma atividade remunerada;
- participar do processo seletivo.
A seleção dos bolsistas é realizada de acordo com a entrega e demanda de
propostas de extensão, tomando como base a entrevista e a motivação intrínseca.
Os alunos com bolsa de extensão devem dedicar 8 horas semanais às atividades
de extensão, podendo ser distribuídas e executadas em semanas, dias ou
mensalmente (férias, de acordo com as atividades da proposta).
Os alunos com bolsa de extensão são avaliados semestralmente pelo
coordenador da proposta de Extensão, que encaminha um relatório ao NUPPE
recomendando ou não a continuação da bolsa.
O aluno pode usufruir de bolsa de extensão por um período máximo de 02
(dois) semestres e a perderá a qualquer momento nos seguintes casos:
- Caso sua participação nas atividades seja manifestamente insuficiente
- Caso sofra alguma penalidade disciplinar
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- Caso venha a exercer alguma atividade remunerada na FMJ, que deverá ser
imediatamente comunicada ao responsável pelas atividades de extensão.
- Caso solicite desligamento das atividades de extensão.
O aluno deve apresentar, nos meses de maio, julho, outubro e dezembro,
ao responsável pela coordenação das atividades de extensão um relatório das
atividades realizadas nos meses anteriores. As atividades de extensão não são
interrompidas, necessariamente, durante o período de férias. No final do período,
o aluno deve apresentar um relatório das atividades desenvolvidas. Esse relatório
é parte integrante do relatório apresentado pelo coordenador do projeto. As
demais obrigações do bolsista constam do Termo de Compromisso, que deve ser
firmado antes de iniciar-se a validade da bolsa.
A FMJ destina 02 (duas) bolsas de extensão por projeto, no valor de 10%
da mensalidade paga pelo aluno. Os alunos não poderão ser aproveitados pela
FMJ para o desenvolvimento de qualquer atividade administrativa ou docente da
Instituição.
- Relatório do Bolsista
O discente que recebe bolsa de extensão deve apresentar anualmente ao
NUPPE um relatório, contendo:
a) Identificação: nome, número de matrícula, curso, carga horária da bolsa;
b) Atividades desenvolvidas, confrontando-as com o cronograma de atividades e o
plano de trabalho, propostos no projeto;
c) Apreciação da atividade desenvolvida e importância da sua participação para o
enriquecimento pessoal e profissional;
Os projetos de extensão em desenvolvimento na FMJ, com os respectivos
coordenadores e alunos envolvidos estão apresentados no Anexo 8.

13. Programa de Monitoria
A FMJ adota a monitoria como atividade acadêmica de natureza
complementar, assentada na iniciação à docência e facultada aos estudantes
regularmente matriculados. Esse Programa objetiva a preparação do futuro
docente e pesquisador, a fim de renovar e aperfeiçoar continuamente o quadro de
professores do ensino superior, primando pela qualidade e contemplando as
transformações trazidas pelo progresso dos conhecimentos e pelas exigências
sociais.
O Programa de Monitoria da FMJ visa ainda:
1. Promover a cooperação dos corpos discente e docente, nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão;
2. Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, impulsionando o
enriquecimento da vida acadêmica dos alunos e,
3. Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos dentro da disciplina a que estiver
ligado o Monitor.
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O exercício da atividade de Monitoria tem duração de 02 (dois) semestres
letivos, incluindo o período das férias acadêmicas compreendido entre os
semestres.
O Regulamento de Monitoria está apresentado no Anexo ____.
14. Recursos bibliográficos
A Biblioteca da FMJ funciona desde outubro de 2000, e sua organização
está fundamentada no relevante papel que uma biblioteca exerce no complexo
educacional. Tem como objetivo maior, disponibilizar a informação nos mais
diferentes suportes para as atividades de ensino, pesquisa e extensão,
contribuindo na formação dos corpos docente e discente. A Biblioteca conta,
atualmente, com um acervo composto por livros, periódicos, teses, fitas, CDROMs e bases de dados informatizadas, utilizando assim, os novos paradigmas
informacionais para alcançar a qualidade total no atendimento aos usuários. O
processamento técnico bem como o gerenciamento das atividades administrativas
compete à bibliotecária Maria Meire Peixoto Cardoso, profissional registrada no
Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB-3) sob o número 787.
A Biblioteca da FMJ funciona no Campus da Faculdade, em uma área física
total de 477,73m², com capacidade de atendimento para 176 usuários, distribuída
em: 01 salão de acervo, 01 salão de estudo com 68 cabines de estudo individual,
06 (seis) salas de estudo para grupos de até 04 (quatro) pessoas, 01 sala de
vídeo com capacidade para 20 pessoas, 01 sala com 10 mesas redondas e um
total de 40 (quarenta) lugares, 01 sala para pesquisa informatizada, contendo 12
máquinas e duas mesas para confecção de trabalhos, 01 sala para
processamento técnico, 01 sala de direção, uma recepção com terminais de
computador para consulta ao acervo e espaço para guarda volumes, ambiente
para fotocópias de documentos e um espaço para 03 (três) máquinas para
consulta ao acervo. Possui iluminação apropriada para leitura, armazenagem a
contento dos usuários, sinalização visível e bem distribuída. Para facilitar a busca,
o acervo possui uma sinalização de localização (consulta através dos terminais)
ou de funcionários qualificados e treinados para orientar o usuário.
Visando atender aos portadores de necessidades especiais, a biblioteca
possui rampa de acesso na entrada, e espaços internos amplos, de modo a
permitir a livre movimentação de usuários com necessidades especiais.
Instalações para o acervo
As instalações para o acervo dispõem de espaço físico adequado, livre
acesso ao acervo, mobiliário e equipamentos suficientes para atender aos
usuários. Utiliza um sistema de segurança onde se usa chips de identificação e
antenas para controlar a saída de material do acervo sem passar pelo sistema de
empréstimo.
A Biblioteca está acondicionada a uma temperatura de 24ºC. Visando à
conservação dos livros, as estantes são abertas, propiciando assim, a renovação
de ar e facilitando a limpeza. Para eventuais sinistros, há 02 extintores de
incêndios em locais visíveis, um no Salão do Acervo e um no Salão de Leitura.
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Como instrumento de trabalho a Biblioteca utiliza computadores, vídeos,
scanner, impressoras e leitoras de código de barras. Possui iluminação apropriada
para leitura, armazenagem de objetos pessoais a contento dos usuários. Está
sinalizado através da indicação, em cada estante, com palavras-chaves que
identificam os livros existentes em cada uma delas. A cada trimestre o acervo é
avaliado quanto à sua conservação. Os livros danificados são restaurados através
de encadernação.
Para atender aos portadores de necessidades especiais, a biblioteca possui
rampa de acesso na entrada e espaços internos amplos, de modo a permitir a livre
movimentação desses usuários.
Instalações para estudos individuais
A Biblioteca possui 68 cabines para estudos individuais, no salão do acervo,
ocupando uma área de 177,75 m2 para atender às necessidades dos alunos,
professores, funcionários e visitantes. A iluminação e a climatização são
apropriadas. Dispõe de uma sala de pesquisa informatizada, para realização de
pesquisas com acesso à Internet e digitação de trabalhos, oferecendo 12 (doze)
microcomputadores para uso dos alunos.
Instalações para estudos em grupos
A Biblioteca possui 06 salas para estudo em grupo com mobiliário
adequado, e capacidade total para 04 usuários por sala. Há, ainda, uma sala
anexa com 10 mesas de 04 (quatro) lugares cada. A iluminação e a climatização
são apropriadas. Dispõe de sala de vídeo, com capacidade para 20 (vinte)
lugares, equipada com TV e vídeo-cassete, utilizada com finalidade didática.
Acervo
O Acervo da Biblioteca da FMJ, importante fonte de apoio à formação
acadêmica, é adquirido em razão do projeto pedagógico do curso, sendo
atualizado a cada semestre, através da indicação de professores, da coordenação
e da direção geral. Atualmente, a Biblioteca da FMJ dispõe de 890 títulos e 5165
exemplares; 42 assinaturas de periódicos nacionais, 10 assinaturas de periódicos
estrangeiros; 30 doações de periódicos (nacionais); 60 Monografias; 37
Dissertações e 05 Teses; 01 jornal local e 02 jornais estaduais; 35 títulos de CDS;
133 títulos de fitas de vídeos; 02 assinaturas de bases de dados com acesso online a 1340 títulos de periódicos estrangeiros especializados nas áreas da Saúde e
biomédicas; acesso on-line a 01 base de dados multidisciplinar com 3700 títulos
de periódicos estrangeiros; 01 assinatura de base de dados de livros eletrônicos
com acesso on-line a 19 títulos.
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Livros
Os livros existentes na Biblioteca da FMJ atendem aos programas das
disciplinas do Curso, em quantidade suficiente de títulos e exemplares em relação
ao número de alunos matriculados, e são atualizados a cada semestre para
atender às necessidades dos professores e dos alunos, em razão da evolução da
área. São 890 títulos e 5165 exemplares, na proporção mínima de 1 para cada 10
alunos.
Periódicos
Os periódicos existentes na Biblioteca da FMJ atendem aos programas das
disciplinas do curso em número suficiente de assinaturas para o atendimento à
proposta pedagógica do curso, e são atualizados conforme a evolução da área.
São 42 periódicos nacionais e 10 periódicos estrangeiros. Quanto à classificação,
46 são títulos científicos e 06 são de generalidades.
Informatização
O acervo da Biblioteca da FMJ é informatizado através do software Sysbibli
versão 200704.3, desenvolvido pela Contempory Informática Ltda, que permite a
imediata recuperação de quaisquer dados bibliográficos, através da definição clara
dos campos, e possibilita a rápida consulta ao acervo na base de dados local e
Internet. A informação é recuperada através de expressão booleana por autor,
título e descritores. O sistema adotado pela Biblioteca permite controle de todos os
documentos, representando em estatísticas toda a coleção.
A Biblioteca disponibiliza seu acervo na Internet através do sítio
http://www.fmj-ce.edu.br e oferece uma sala com computadores, onde o usuário
pode fazer suas pesquisas.

Empréstimo
O empréstimo domiciliar é facultado à comunidade acadêmica, observando
o que se segue: alunos da graduação: empréstimo de 3 livros, por no máximo 7
dia corridos; alunos da pós-graduação: 2 livros, por no máximo 7 dias corridos;
professores e funcionários: 4 livros, por no máximo 15 dias corridos. Caso o livro
procurado esteja emprestado, o usuário poderá fazer a reserva para empréstimo.
A consulta local é facultada à toda a comunidade de usuários, incluindo
visitantes.
Comutação Bibliográfica
O Serviço de Comutação Bibliográfica permite a solicitação e o recebimento
de cópias de artigos de periódicos técnicos-científicos nas diversas áreas do
conhecimento. A biblioteca participa com UP (Unidade Participante) dos seguintes
Programas de Comutação bibliográfica :
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a) COMUT – IBICT: Programa de Comutação Bibliográfica, coordenado
pelo IBICT (Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia), que disponibiliza: teses,
anais, periódicos, e outros documentos;
b) BIREME – BVS: em convênio com a Biblioteca Virtual de Saúde, o
serviço de comutação bibliográfica permite o acesso a documentos na área de
Ciências da Saúde. Oferece acesso às bases Medline, Lilacs, Scielo, Cochrane,
entre outras.
Base de dados com acesso on-line
Acompanhando a tendência atual no meio científico, a Biblioteca
disponibiliza o acesso on-line a 03 de bases de dados informatizadas com títulos
de periódicos estrangeiros de grande relevância, sendo duas especializadas nas
áreas da Saúde e biomédicas com texto completo de periódicos e uma
multidisciplinar; 01 assinatura de base de dados de livros eletrônicos com acesso
on-line a 19 títulos de livros na área médica.
Está à disposição dos seus usuários, as seguintes bases de dados
assinadas:
a) EBSCO – MEDLINE - Portal CAPES: base de dados especializada nas
áreas médicas com texto completo de mais de 1235 títulos indexados;
b) DOT.LIB - SPRINGER-VERLAG & KLUWER - Portal CAPES: 103
títulos de periódicos estrangeiros especializados nas áreas médicas com texto
completo;
c) DOT.LIB - INFOTRAC on-line: mais de 3.700 periódicos internacionais
indexados, provenientes de diversas áreas do conhecimento como ciências
humanas, exatas, tecnológicas, biomédicas, agroveterinárias e ciências da Terra.
A atualização é diária e o seu conteúdo é cumulativo;
d) DOT.LIB - ATHENEU.LIB: Base de dados contendo mais de 200 livros
publicados pela Editora Atheneu e 19 títulos com acesso completo para a
biblioteca.
Multimídia
A Biblioteca da FMJ disponibiliza um ambiente especialmente projetado
para pesquisa informatizada, dispondo de computadores adequados à utilização
da Internet, disquetes, Cd-Rom, dvd´s e consulta a Bases de Dados on-line.
Com o objetivo de estimular o auto-estudo e possibilitar a preparação para
um aproveitamento melhor dos eventos nos níveis de informação mais avançados
como seminários e workshops, a biblioteca da FMJ possui um vasto acervo de
vídeos e CDS em número suficiente para atender à proposta pedagógica do curso
oferecido. Para utilização desses recursos a Biblioteca conta com uma sala de
projeção.
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Jornais e revistas
A Biblioteca da FMJ disponibiliza acervo de periódicos nacionais e
estrangeiros específicos como também periódicos correlatos, que dão suporte às
atividades de ensino, pesquisa e extensão e ao conhecimento em geral.
Dispõe do acervo de jornais local, estadual e de classe, onde os usuários
podem ficam atualizados.
Política de aquisição, expansão e atualização
A Biblioteca é um setor em constante desenvolvimento. Cresce e se
atualiza através de compras, doações e permutas. O acervo teve um crescimento
em torno de 30% por semestre até a implantação total do curso. A partir de então
o percentual de crescimento tende a ser menor, acompanhando a atualização do
conhecimento por área. No início do Curso, o acervo tinha 173 títulos, no total de
853 volumes e hoje tem 890 títulos e 5165 volumes. O crescimento foi, portanto,
de 514% no número de títulos e de 605% no número de volumes.
O acervo do Curso de Medicina da FMJ é atualizado através da consulta
aos catálogos das editoras e das indicações dos professores, coordenadores e da
direção geral. Os alunos também podem fazer sugestões e, ainda, observando-se
a procura por determinados documentos, através da lista de espera de reservas.
Serviços
A Biblioteca da FMJ oferece para a toda comunidade acadêmica serviços
que são fundamentais para o bom desempenho de suas pesquisas, dentre eles:
pesquisa na internet, pesquisa bibliográfica, normalização de trabalhos
acadêmicos, visita orientada, estudo de usuários, comutação bibliográfica, ficha
catalográfica e consulta às bases de dados.
Horário de funcionamento
A biblioteca da FMJ funciona ininterruptamente no período de 7h30m às
22h, de segunda à sexta, e aos sábados, das 7h30 às 11h30m, e oferece, para os
professores, acesso a bases de dados referenciais e de texto completo por acesso
remoto (Internet).

Serviço de acesso ao acervo
A Biblioteca da FMJ disponibiliza ao público docente, discente e
funcionários o sistema de empréstimo automatizado, agilizando e facilitando o
atendimento ao usuário. O sistema de automação da Biblioteca controla as
seguintes atividades:
a)Empréstimo domiciliar para discentes, docentes e funcionários;
b)Reserva de livros: caso o livro solicitado esteja emprestado, o usuário
pode fazer uma reserva para empréstimo;
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c)Serviço de reprografia para atender ao público interno da instituição.
Para facilitar a busca, o acervo possui uma sinalização de localização e a
biblioteca dispõe de funcionários qualificados e treinados para orientar o usuário.
Visando atender aos portadores de necessidades especiais, a biblioteca
possui rampa de acesso na entrada e espaços internos amplos, de modo a
permitir a livre movimentação desses usuários.
O serviço de cópias é terceirizado e funciona ao lado da recepção da
biblioteca, respeitando a Lei de Direitos Autorais (Lei 9610 de fev. de 1998). A
Biblioteca da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte tem convênio com o
COMUT (IBICT) e BIREME (BVS) oferecendo o serviço de comutação bibliográfica
(serviço pago), colocando este serviço à disposição dos seus usuários.
Pessoal técnico e administrativo
A equipe da Biblioteca é permanentemente reciclada em treinamentos,
visando a constante melhoria do trabalho técnico e do atendimento aos usuários.
Compõem o corpo técnico da Biblioteca: 01 bibliotecária (Maria Meire Peixoto
Cardoso, Graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará
(1990), Registro no CRB-3 sob o n.787); 04 auxiliares de biblioteca: (Danyel
Barros, Nível Médio; Karla Janaísa dos Santos, graduada em Geografia pela
Universidade Regional do Cariri; Meiri da Conceição Oliveira, cursando Letras pela
Universidade Regional do Cariri; Lúcia Mara Pereira Nobre, nível médio)
Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos
O usuário conta com o apoio da biblioteca para normalização dos trabalhos
acadêmicos, através da orientação da bibliotecária e com um manual preparado
segundo as normas de documentação e informação da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) - NBR 14724: Informação e documentação: Trabalhos
acadêmicos – Apresentação/2005 e normas correlatas (Referência, Citações,
Sumário, Numeração Progressiva das Seções, Resumo, etc.).
A biblioteca disponibiliza ainda o serviço de levantamento bibliográfico e é
responsável pela confecção das fichas catalográficas dos trabalhos acadêmicos
para seus usuários.

BIBLIOGRAFIA PARA O CURSO MEDICINA - LIVROS
INFORMAÇÕES DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CURSO DE MEDICINA
Número de
Disciplina
Autor / Título
Exemplares
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 1° Semestre
GARCIA,E.A. Biofísica. Rio de Janeiro: Sarvier, 1997.
16
GUYTON,A. Tratado de fisiologia médica.10.ed. Rio de Janeiro:
10
Guanabara Koogan, 2002.
HENEINE,I. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 1999.
15
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LEHNINGER, A L.; NELSON, P.L.; COX,H. Princípios de bioquímica.
2.ed. São Paulo: Sarvier, 1998.
STRYER,L. Bioquímica.4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
Biofisiologia
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 1° Semestre
I
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 3.ed. Porto Alegre: Artes
Médicas,
DEVLIN, T.M. Manual de bioquímica com correlações clínicas.4.ed. São
Paulo: Edgar Blucher, 1998.
DOUGLAS, C.R. Tratado de fisiologia aplicado à ciência da saúde.4.ed.
São Paulo: Robe, 199.
GANONG, W. Fisiologia médica.17.ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall,
1998.
MARKS, D.B. Basic molecular biochemistry. Nova York:
Williams&Wilkins, 1996.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 1° Semestre
CARLSON, B.M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
D´ANGELO, J.G.; FATTINI, C. Anatomia básica dos sistemas
Biomorfologi orgânicos.2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1996.
aI
D´ANGELO, J.G.; FATTINI, C. Anatomia humana básica. 2.ed. Rio de
Janeiro: Atheneu, 1995
D´ANGELO, J.G.; FATTINI, C. Anatomia humana sistêmica e segmentar.
Rio de Janeiro: Atheneu, 1998.
GARDNER, E.; GRAY, D.J.; RAHILLY, R. Anatomia: estudo regional do
corpo humano.4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 9.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
SADLER,T.W. Embriologia médica.7.ed. São Paulo: Panamericana, 1999.
MACHADO,A Neuroanatomia funcional.2.ed. São Paulo: Atheneu, 1999.
MOORE,K. Embriologia clínica.6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2000.
MOORE,K. Anatomia orientada para a clínica. 4.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1998.
MOORE,K. Fundamentos de anatomia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 1° Semestre
GARTNER, L.P. Tratado de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1999.
CROSSMAN, Q.R.; NEARY, D. Neuroanatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1997
PETROIANU, A Anatomia cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1999.
ROSS, M.H. Histologia: texto e atlas. São Paulo: Panamericana, 1993.
SNELL, R.S. Anatomia clínica para os estudantes de Medicina.5.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.
STEVENS, A ; LOWE, J.S. Histologia. São Paulo: Manole, 2001.
YOUNG, W. Weather: histologia funcional.4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 1° Semestre
Psicopeda
gogia do
ZIMMERMAN, D.E. Fundamentos básicos das grupoterapias.2.ed. Porto
Aprendizado Alegre: Artesul, 2000.244p.
GOLEMAN, D. Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine
o que é ser inteligente. Rio de Janeiro:Objetiva, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 1° Semestre

23
10
5
20
5
5
5

10
5
5
41
5
24
5
17
21
25
5

10
5
10
20
10
5
5

10
5
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CAMPOS, D.M. de S. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: Vozes,
1996.
FALCÃO, G. M. Psicologia da aprendizagem. São Paulo: Ática, 1984.
SCOZ, B. Psicopedagogia e realidade escolar: o problema escolar e de
aprendizagem. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1994.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 1° Semestre
Inglês
Médico I

VEIGA, R. Inglês para médicos. São Paulo: EPU, 1980.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 1° Semestre
IBPI. Windows 95: método rápido. Rio de Janeiro: Infobook, 1995.
Informática MICROSOFT: Power point 2000 sem mistério. Rio de Janeiro: Èrica, 1999.
Médica I
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 1° Semestre
GAMA,E. et al. Padrões de projetos: soluções reutilizáveis de software
orientado a objetos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 1° Semestre
MENDES, E.V. Uma agenda para a saúde. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1999.
Saúde da 300p.
Família I
ROUQUAYROL,M.Z. Epidemiologia e saúde.6.ed. Rio de Janeiro: Medsi,
2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 1° Semestre
ALVES, P.C. ; MINAYO,M.C. de S. (org.). Saúde e doença: um olhar
antropológico. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1994
MENDES, E.V. Organização da saúde no nível local. São Paulo: Hucitec,
1998.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 2° Semestre
AIRES, M. de M. Fisiologia.2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
Biofisiologia BERNE,R.M. Fisiologia.4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
II
GUYTON,A Tratado de fisiologia médica.10.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 2° Semestre
COSTANZO,L.S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
GOLDBERG, S. Descomplicando fisiologia. Porto Alegre: Artes Médicas,
1997.
GRAFF,K.M. et al. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: Makron
Books, 1991.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 2° Semestre
GARDNER, E.; GRAY,D.J.; RAHILLY, R. Anatomia: estudo regional do
corpo humano.4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
MIZERES,N.; GARDNER, E. Métodos de dissecação. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1998.
MOORE, K.L. Anatomia orientada para a clínica.4.ed. Rio de Janeiro:
Biomorfologi Guanabara Koogan, 2001.
a II
MOORE, K.L. Fundamentos de anatomia clínica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1998.
WILLIAMS,P. et al. Gray: Anatomia.3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1995.2v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 2° Semestre
BONTRANGER, K.L. Tratado de técnica radiológica.4.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
D´ANGELO,J.G.; FATTINI,C. Anatomia básica dos sistemas
orgânicos.2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1998.
KOCH,H. Radiologia na formação do médico geral. Rio de Janeiro:
Revinter, 1997.

3
3
3

5
5
5

5

5
15

5
5
5
12
10
10
5
5

10
15
25
5
10

15
5
5
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MACHADO, A. Neuroanatomia funcional.2.ed. São Paulo: Atheneu, 1999.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 2° Semestre
Inglês
BULLOCK,J. Physiology.4.ed. Filadélfia: Lippincott Williams & Williams,
Médico II
2001.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 2° Semestre
Informática IBPI. Acess para Windows 95: método rápido. Rio de Janeiro: Infobook,
Médica II
1996.
BOYCE,J. Microsoft outlook 2002 : sem mistério.São Paulo: Berkeley
Brasil, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 2° Semestre
GAMMA,E. et al. Padrões de projetos: soluções reutilizáveis de software
orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 2° Semestre
Metodologia ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico. São
da Pesquisa Paulo: Atlas, 1991.
LAKATOS,E.M.Metodologia científica.2.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
LAKATOS,E.M. Fundamentos de metodologia.3.ed. São Paulo: Atlas,
1991.
RUIZ,J.A Metodologia científica: um guia para eficiência dos estudos.4.ed.
São Paulo: Atlas, 1996.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 2° Semestre
CONTANDRIOPOULOS,A P. et al. Saber preparar uma pesquisa.2.ed.
São Paulo: Hucitec, 1997.
DEMO,P. Metodologia científica em ciências sociais. 3.ed. São Paulo:
Atlas, 1995.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 2° Semestre
ROUQUAYROL,M.Z. Epidemiologia e saúde.6.ed. Rio de Janeiro: Medsi,
Saúde da 2003.
Família II
PITTA,A da R. Saúde e comunicação: viabilidades e silêncios. São Paulo:
Hucitec, 1995.
MENDES, E.V. Uma agenda para a saúde. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1999.
300p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 2° Semestre
GONZÁLEZ BLASCO,P. Medicina de família e cinema: recursos
humanísticos em educação médica. São Paulo: SOBRAMFA, 1998.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 3° Semestre
AIRES,M. de M. Fisiologia.2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999
BERNE,R.M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
Biofisiologia
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 3° Semestre
III
GUYTON, A.C. Fisiologia e mecanismo das doenças.6.ed. Rio de Janeiro:
Guanabra Koogan, 1998.
GUYTON, A.C. Fisiologia humana. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1998.
GUYTON,A.C. Tratado de fisiologia médica.10.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 3° Semestre
ABBAS,A K. Imunologia celular e molecular. 4.ed. Rio de Janeiro:
Revinter, 2002.
Imunologia JANEWAY,C. A Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na
doença. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.
STITES, D.P. Imunologia médica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 3° Semestre

5
5

5
5

5

5
5
5
5

5
5

15
7
5

6
5
13
15
36
5

10
5
10
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PARHAM, P. O sistema imune. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PEAKMAN,M. Imunologia básica e clínica.Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1999.
ROITT, I.M.; BROSTOFF, J.M. Imunologia.6.ed. São Paulo: Manole, 2003.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 3° Semestre
CIMMERMAN,B. Parasitologia humana e seus fundamentos.2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2001.
NEVES, D.P. et al. Parasitologia humana. Rio de Janeiro: Atheneu, 1995.
Parasitologi REY,L. Bases da parasitologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara
a
Koogan, 1992.
REY, L.Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas
Américas.3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 3° Semestre
LEVENTHAL,R. Parasitologia médica: texto e Atlas.4.ed. São Paulo:
Premier, 2000.
MARKELL, E. K.; WOJCIECH, A K. Parasitologia médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 3° Semestre
CARAKUSHANSKY, G. Doenças genéticas em pediatria. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
Genética
JORDE, L.B. Genética médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
Médica
NUSSBAUM,R.L. Thompson & Thompson: Genética médica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002
OTTO, P.G. ; OTTO, P.A Genética humana e clínica. São Paulo: Rocca,
2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 3° Semestre
JONES,K.L. Smith:Padrões reconhecíveis de malformações congênitas.
São Paulo: Manole, 1998.
LIMA, C.P. de. Genética humana. Rio de Janeiro: Harbra, 1996
MOTTA,P.A Genética humana: aplicada à psicologia e a toda área
biomédica.2.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
VOGEL,F.; MOTULSKY, A G. Genética humana: problemas e
abordagens.3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 3° Semestre
MURRAY, P. et al. Microbiologia médica.3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
BURTON, G.R.; ENGELKIRK, P.G. Microbiologia para Ciências da
Microbiologi Saúde.5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
a
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 3° Semestre
BURTON, G.R.; ENGELKIRK, P.G. Microbiologia para Ciências da
Saúde.5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
MIMS,C. et al. Microbiologia médica. São Paulo: Manole, 1995.
RIBEIRO, M. Microbiologia prática: roteiro e manual, bactérias e fungos.
São Paulo: Atheneu, 2000.
TRABULSI,L.R. & TOLEDO, M.R. Microbiologia. Rio de Janeiro: Atheneu,
1996.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 3° Semestre
FLETCHER, R.H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. Porto
Alegre: Artmed, 1996.
ROUQUAYROL,M.Z. Epidemiologia e saúde.6.ed. Rio de Janeiro: Medsi,
Epidemiologi 2003.
a
SILVA,M.C.G. da. Epidemiologia: auto-avaliação e revisão.2.ed. Fortaleza:
Expressão Gráfica, 1996.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 3° Semestre
BEAGLEHOLE, R.H. Epidemiologia básica. São Paulo: Santos Editorial,
2001.
FORATTINI, O.P. Epidemiologia geral. 2.ed. São Paulo: Artes Médicas,
1996.
JEKEL,J.F. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. Porto
Alegre: Artmed, 1996.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 3° Semestre
Saúde da PITTA, A da R. Saúde e comunicação: inviabilidades e silêncios. São
Família III Paulo: Hucitec, 1995.
ARIES, P. História social da criança e da família. 2.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 1981
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 3° Semestre
GONZÁLEZ BLASCO,P. O médico de familia hoje. São Paulo:
SOBRAMFA,1997
BRASIL.Estatuto da criança e do adolescente.Lei n. 8.069, de 13 de julho
de 1990.14.ed. São Paulo: Saraiva, 2005
HERMET,G. Cultura e desenvolvimento.Petrópolis: Vozes, 2002.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 4° Semestre
LÓPEZ,M. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico. Rio de
Janeiro: Revinter, 2001. 2v.
Semiologia PORTO,C.C. Exame clínico.5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004.
PORTO,C.C. Semiologia médica.5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 4° Semestre
BICKLEY,L.S. Propedêutica médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1998.
CONDUTAS em clínica médica.2.ed. Rio de Janeiro: Medsi, s.d.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 4° Semestre
BEAR,M.F.; CONNORS,B.W.; PARADISO,M.A Neurociências:
desvendando o sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2000.
FUCHS,F.D. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
Farmacologi HARDMAN,J.G. Goodman&Gilman: as bases farmacológicas da
a
terapêutica. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1996.
KATZUNG,B.G. Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1998.
KINGSLEY,R.E. Manual de neurociências.Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001.
RANG,H.P. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 4° Semestre
SADOCK,B. Manual de farmacologia de Kaplan e Sadock. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
SILVA, P. Farmacologia.6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 4° Semestre
BRASILEIRO FILHO,G. Bogliolo: patologia.2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1994.
BRASILEIRO FILHO,G. Bogliolo: patologia.6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Anatomia Koogan, 2000.
Patológica COTRAN,R.S. Robbins: Pathologic basis of disease. Filadélfia: W.B.
Saunders, 1999.
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MONTENEGRO,M.R. Patologia: processos gerais.4.ed. São Paulo:
Atheneu, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 4° Semestre
COTRAN,R.S. Robbins: Patologia estrutural e funcional.6.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
GUIDUGLI-NETO,J.Elementos de patologia geral. São Paulo: Ed. Santos,
1997.
KUMAR,V. Patologia básica. 5.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1994.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 4° Semestre
BEVILÁCQUA, F. Fisiopatologia clínica.5.ed. São Paulo: Atheneu, 1998.
Fisiopatologi COTRAN,R.S. Robbins: Pathologic basis of disease. Filadélfia: W.B.
a
Saunders, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 4° Semestre
DOUGLAS,C.R. Patofisiologia geral: mecanismo da doença. São Paulo:
Robe,2000.
CANGUILHEIM, G. O normal e o patológico.5.ed. Rio de Janeiro: FU,
2002.
DE PAOLA, D. Mecanismos básicos das doenças. Rio de Janeiro:
Atheneu, 1988.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 4° Semestre
ARANGO,H.G. Bioestatística: teoria computacineiro. Rio de Janeiro:
Bioestatístic Guanabara Koogan, 2001.
a
BERQUÓ, E.S.;SOUZA, J.M.P.;GOTLIEB,S.L.D.Bioestatística.2.ed. São
Paulo: EPU, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 4° Semestre
DORIA FILHO,V. Introdução à bioestatística: para simples mortais.3.ed.
São Paulo: Negócios Ed. 1989.
LAURENTI,R. et al. Estatística da saúde.2.ed. São Paulo: EPU,1987.
LOPES,P.A Probabilidades e estatística. Rio de Janeiro: Reichmann e
Afonso.1999.
TOLEDO,G.L. Estatística básica.2.ed. São Paulo: Atlas, 1995.
VIEIRA,S. Introdução à bioestatística. Rio de Janeiro: Campus, 1991.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 4° Semestre
Saúde da PITTA,A da R. Saúde e comunicação: inviabilidades e silêncios. São Paulo:
Família IV Hucitec, 1995.
ALMEIDA FILHO, N. de. Ciências da Saúde. São Paulo: Hucitec, 2000
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 4° Semestre
GEERTZ, C. Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.
HIEMANN,L.S. O município e a saúde. São Paulo: Hucitec, 1992.
LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar,
2002.
ROCHA, E. O que é etnocentrismo. São Paulo; Brasiliense, 2000.
SODRÉ, N.W. Em defesa da cultura. São Paulo: Bertrand Brasil, 1999
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 5° Semestre
Ecologia
SEGRE,M. Bioética. São Paulo: EDUSP, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 5° Semestre
BOFF,L.Saber cuidar: compaixão pela Terra. Petrópolis: Vozes, 1999.
CAPRA, F. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1996.
PENNA, C.G. O estado do Planeta: sociedade de consumo e
degradação ambiental. Rio de Janeiro: Record, 1999
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 5° Semestre
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BENNET, J.C. Cecil: Tratado de medicina interna.21.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.2v.
BRAUNWALD,E. Cardiologia na clínica geral. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
BRAUNWALD,E. Harrison: Tratado de medicina interna.15.ed. Rio de
Clínica
Janeiro: McGraw-Hill, 2002. 2v.
Médica I
KATZ, A M. Fisiologia do coração. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1998.
BETHLEM, N. Pneumologia. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 1995.
FOUCAULT, M. Nascimento da clínica. 5.ed. Rio de Janeiro: FU, 2001
RIELLA, M.C. Principios de nefrología e disturbios
eletrolíticos.4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
TARANTINO,A B. Doenças pulmonares. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1997
TIERNEY, L.M. Current medical: diagnosis and treatment 2002. 41.ed.
Nova York: Lange Medical Books, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 5° Semestre
GOLDWASSER,G.P. Eletrocardiograma orientado para o clínico
geral.2.ed.Rio de Janeiro: Revinter, 2002.
LÒPEZ,M. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico. Rio de
Janeiro: Revinter, 2001. 2v.
PORTO,C.C. Semiologia médica.4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2000.
LONDRES, L.R. Iátrica: a arte clínica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 5° Semestre
BEHRMAN,R.E. Nelson: Tratado de Pediatria. 16.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
Medicina da FIGUEIRA,F. Pediatria: IMIP. 2.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1996.
Criança e do MARCONDES,E. Pediatria básica.9.ed. São Paulo: Sarvier, 2002. Tomo I
Adolescente SEGRE, C. RN. 4.ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 1995.
I
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 5° Semestre
ABERASTURY,A et al. Adolescência normal. Porto Alegre: Artes
Médicas,1981.
KRUGMAN,S. Doenças infecciosas em pediatria.8.ed. Rio de Janeiro:
Atheneu, 1991.
LIMA,A José de. Pediatria essencial. São Paulo: Atheneu, 1996.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 5° Semestre
CRESHAM, A H. (Ed.). Cirurgia ortopédica de Campbell. São Paulo:
Manole, 1997. 5v.
GOFFI, F.S. Técnica cirúrgica: as bases anatômicas e fisiopatológicas e
técnica de cirurgia. São Paulo: Atheneu, 2001.
HEBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 3.ed. Porto
Alegre: Artmed, 2003.
MORGAN JÚNIOR, G.E. Anestesiologia clínica. 2.ed. Rio de Janeiro:
Revinter, 2003.
RAIA, A A Clínica cirúrgica Alípio Correia Neto. São Paulo: Sarvier, 1994.
4v.
SCHWARTZ, S. Princípios de cirurgia.6.ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,
1993. 2v.
Clínica
VAUGHAN, D. Oftalmologia geral.15.ed. São Paulo: Atheneu, 2003.
Cirúrgica I
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 5° Semestre
BARROS FILHO,T.E.P. Exame físico em ortopedia. São Paulo:
Sarvier,333p.
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GRIEVE,G.P. Moderna terapia manual da coluna vertebral. São Paulo:
Panamericana,1994.
LEÃO,P. Hemorróidas. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 1988.
PARRA,O.M. Noções básicas das técnicas respiratórias. São Paulo:
Atheneu, 2001.
TOWNSEND JÚNIOR, C.M. Sabiston: tratado de cirurgia, as bases
biológicas da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2003. 1896p.
WAY,L.W. Cirurgia, diagnóstico e tratamento.9.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1993.
WEISTEIN,S (Ed.). Ortopedia de Turek: princípios e prática.5.ed. São
Paulo: Manole, 2000.
ZACHARY,C.B. Cirurgia cutânea básica. Rio de Janeiro: Revinter,1995.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 5° Semestre
ALMEIDA,A Lições de medicina legal. São Paulo: Companhia Editora
Medicina
Nacional, 1998.
Legal
MARANHÃO,O R. Curso básico de Medicina Legal. São Paulo: Malheiros,
2002
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 5° Semestre
CROCE,D. Manual medicina legal. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
GOMES, H. Medicina Legal.33.ed Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004.
FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 7.ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 5° Semestre
DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial: condutas clínicas em atenção
primária.3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
Saúde da RAKEL, R.E. Tratado de medicina de família. Rio de Janeiro: Guanabara
Família V Koogan, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 5° Semestre
SILVA,M.A D. da. Quem ama não adoece. São Paulo: Best Seller, 2000.
GIFFIN,K; COSTA, K. Questões da saúde reprodutiva. Rio de Janeiro:
FIOCRUZ, 1999
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 6° Semestre
BEHRMAN, R.E. Nelson: tratado de pediatria.16.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
Medicina da MARCONDES,E. Pediatria básica. 9.ed. São Paulo: Sarvier, 2002. Tomo I
Criança e do SEGRE, C. RN. 4.ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 1995.
Adolescente
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 6° Semestre
II
AVERY, G. et al. Neonatologia: fisiopatologia e tratamento do recémnascido.3.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999
COATES, V.; FRANCOSO,L.; BEZNOS, G. W. Medicina do adolescente.
São Paulo: Sarvier, 2003.
FIGUEIRA, F. Pediatria: Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP).
3.ed.Rio de Janeiro: Medsi, 1996
HAY JUNIOR,W. Current pediatric diagnosis and treatment.Nova York:
Lange Medical Publication, 2005.
MATSUMOTO,T. Terapia intensiva pediátrica.2.ed. São Paulo:Atheneu,
1997.2v.
PERNETTA,C. Semiologia pediátrica.5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1990.
RODRIGUES, P.P.; RODRIGUES, Y.T. Semiologia pediátrica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003
TONELLI, E.; FREIRE, L.M.S. Doenças infecciosas na infância e na
adolescência.2.ed. Rio de Janeiro: MEDSI,2000. 2v
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 6° Semestre
FELSON, B. Radiologia do tórax. São Paulo: Santos Livraria, 1995.
HAAGA, J.R. et al Tomografia computadorizada e ressonância
magnética do corpo humano.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
2v.
MONNIER, J.P.; TUBIANA,J.M. Manual de diagnóstico radiológico.5.ed.
Imagenologi Rio de Janeiro: Medsi, 1999.
a
PAUL, E. Interpretação radiológica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1996.
ZWIEBEL, W..J. Introdução à ultra-sonografia vascular.4.ed. Rio de
Janeiro: Revinter, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 6° Semestre
ARMSTRONG,P. Diagnostic imaging. 1998.
BONTRANGER,K.L. Tratado de técnica radiológica e bases
anatômicas.5.ed. 1999.
BURGENER, A F. Diagnóstico diferencial em tomografia
computadorizada. Rio de Janeiro: Revinter, s.d.
KOCK,H.A Radiologia na formação do médico geral. 1997.
LEE,J.K. et al (Ed.). Tomografia computadorizada do corpo em
correlação com ressonância magnética.3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001.2v.
NOVELLINE,R. A A fundamentação de radiologia de Squire. 5.ed. Porto
Alegre: Artmed, 1997.
OKUMO,E.C.; IBERÊ,L.; CHOW,C. Físicas para as ciências biológicas.
São Paulo: Harbra, 1986.
REEDER, M.M.; FELSON, B. Reeder e Felson gamuts em radiologia: listas
compl. Belo Horizonte.: Interlivros,1997.

Clínica
Cirúrgica II

Clinica
Médica II

BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 6° Semestre
GOFFI, F.S. Técnica cirúrgica: bases anatômicas e fisiopatológicas e
técnica de cirurgia. São Paulo: Atheneu, 2001.
RAIA, A A Clínica cirúrgica Alípio Correia Neto. São Paulo: Sarvier, 1994.
4v.
SCHWARTZ, S. Princípios de cirurgia.6.ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,
1993. 2v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 6° Semestre
HOPPENFELD, S. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. São
Paulo: Atheneu, 2005
MARTINS, S.; SOUTO,M.I.D. Manual de emergências médicas:
diagnóstico e tratamento.Rio de Janeiro: Revinter, 1999
SILVA,A L. da. Cirurgia de urgência.2.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1994. 2v.
WAY,L.W. Cirurgia, diagnóstico e tratamento.9.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1993.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 6° Semestre
BENNET,J.C. Cecil: tratado de medicina interna.21.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001. 2v.
BRAUNWALD, E. (Ed.) Harrison: tratado de medicina interna. 15.ed. Rio de
Janeiro: McGraw-Hill, 2002. 2v.
DANI, R. Gastroenterologia essencial.2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001.
TIERNEY,L.M. Current medical: diagnosis and treatment. 41.ed. Nova York:
Lange Medical Books, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 6° Semestre
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LÓPEZ,M. O processo diagnóstico nas decisões clínicas: ciência, arte e
ética. Rio de Janeiro: Revinterm 2001.
RASSLAN, S. Afecções cirúrgicas de urgência. São Paulo: Robe Editorial,
1995.
PORTO,C.C. Semiologia médica.4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2000.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 6° Semestre
FRANÇA,G.V. Comentários da ética médica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
Ética Médica GAUDERER,C. Os direitos do paciente. 7.ed. Rio de Janeiro: Record,
1998.
PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C.de P. (org.) Fundamentos de bioética.
São Paulo: Paulus, 1996
SGRECCIA, E. Manual de bioética. São Paulo: Loyola, 2002. 2v
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 6° Semestre
GOMES,J.C. Erro médico: um enfoque sobre sua origem e suas
conseqüências. Montes Claros: Unimontes, 1999.
SEGRE, M.; COHEN, C. (Org.). Bioética.2.ed. São Paulo: EDUSP, 1999
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 6° Semestre
Saúde da DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial: condutas clínicas em atenção
Família VI primária.3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
RAKEL, R.E. Tratado de medicina de família. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 6° Semestre
MARGOTTA, R. História ilustrada da Medicina. Rio de Janeiro: Manole,
1998

Saúde da
Mulher

Gestão em
Saúde

BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 7° Semestre
HALBE, H.W. Tratado de ginecologia.3.ed. São Paulo: Rocca, 2000. 3v.
NEME,B et al. Obstetrícia básica. São Paulo: Sarvier, 1996.
OLIVEIRA, H. C. de; LEMGRUBER, I. (Ed.). Tratado de ginecologia. Rio de
Janeiro: Revinter, 2001.2v.
REZENDE,J. Obstetrícia fundamental. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 7° Semestre
BEREK, J.S. Novak: tratado de ginecologia.12.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1998.
BLAND,K.; COPELAND, E.M. (Ed.). The breast: comprehensive
management of benign and malignant disorders. Missouri: Saunders, 2004
DIAS, E.N.Mastologia atual. Rio de Janeiro: Revinter, 1994.
ROCK, J. A (Ed.) TE LINDE: ginecologia operatória.8.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1999.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 7° Semestre
BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil.4.ed. São Paulo:
Ática, 2004..
HEINEMMAN, L.S. O município e a saúde. São Paulo: Hucitec, 1992.
MALAGÓN-LONDONO, G.; MOREIRA,R.G.; LAVERDE, G.P.
Administração hospitalar.2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Kooogan,
2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 7° Semestre
MENDES, E.V. Uma agenda para a saúde.2.ed. São Paulo: Hucitec, 1999.
CHUNG, T. Qualidade começa em mim: manual de neurolinguística e
comunicação. São Paulo: Novo Século,2002
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PEREIRA NETO,A F. Ser médico no Brasil: o presente no passado. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 2001
WAGNER, J.A;HOLLENBECK, J.R. Comportamento organizacional:
criando vantagem competitiva. São Paulo:Saraiva, 2002.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 7° Semestre
DEVITA JÚNIOR, V.T. Cancer: principles and practice of oncology.
Filadélfia: Lippincott Williams and Wilkisn, 2001.
Oncologia CAMERON, R.B. Oncologia practica. Buenos Aires: Editorial Medica
Panamericana, 1995.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 7° Semestre
CHABNER, B.; COLLINA, J.M. Cancer chermatherapy: principles and
practice. Filadálfia: Lippincott Williams & Wilker, 2001
THRALL, James H.; ZIESSMAN,H.A .Medicina nuclear. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003
WOOD, M. Segredos em hematologia/oncologia; respostas necessárias...
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 7° Semestre
Cirurgia
GOFFI, F.S. Técnica cirúrgica: bases anatômicas e fisiopatológicas de
Ambulatorial cirurgia. São Paulo: Atheneu, 2001.
RAIA, A A Clínica cirúrgica Alípio Correia Neto. São Paulo: Sarvier, 1994.
4v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 7° Semestre
SPERANZINI,M. Manual do residente de cirurgia.3.ed. Rio de Janeiro:
Medsi, 2002.
CLÍNICA BRASILEIRA DE CIRURGIA. Cirurgia ambulatorial. São Paulo:
Atheneu, 1999
SOARES, E.J.; FRANNÃA, V. Sistema lacrimal de drenagem. São Paulo:
Cultura Médica, 1999
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 7° Semestre
Clínica
GOFFI, F.S. Técnica cirúrgica: bases anatômicas e fisiopatológicas e
Cirúrgica III técnica de cirurgia. São Paulo: Atheneu, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 7° Semestre
BENJAMIM, B. Cirurgia endolaríngea. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
CARVALHO, M.B. Tratado de cirurgia de cabeça e pescoço e
otorrinolaringologia. São Paulo: Atheneu, 2001.2v
CORREA NETO. A Clínica cirúrgica. São Paulo: Sarvier,1994. 4v.
DANTAS,A M.; ZANGALLI, A L. Neuro-oftalmologia. Rio de Janeiro:
Cultura Médica, 1999.2v.
HUNGRIA, H. Otorrinolaringologia. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000
MAFFEI, F.H. de A Doenças vasculares periféricas. Rio de Janeiro: Medsi,
2002. 2v.
PUTZ, C. Oftalmologia: clínicas básicas. Rio de janeiro: Cultura Médica,
2001.
SOUZA-DIAS, C. Estrabismo. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1999
URAS, R. Óptica e refração ocular. São Paulo: Cultura Médica, 2000.
SUSANNA JÚNIOR, R. Glaucoma. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1999.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 7° Semestre
BRAUNWALD,E. (Ed.). Harrison: tratado de medicina interna. 15.ed. Rio de
Janeiro: McGraw-Hill, 2002. 2v.
KAPANDJI, A I. Fisiologia articular. São Paulo: Panamericana, 1998. 3v.
Clínica
RAPPAPORT,S.I. Hematologia: introdução. São Paulo: Rocca, 1990.
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TIERNEY, L.M. Current medical; diagnoses and treatment 2002.41.ed.
Nova York: Lange Medical Books, 2002.
VILAR,L. et al. Endocrinologia clínica.2.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 7° Semestre
BERNARD,J. et al. Hematologia.9.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2000
CORREA NETO. A Clínica cirúrgica. São Paulo: Sarvier,1994. 4v
GREENSPAN,F.;STREWLER, G.J. Endocrinologia básica e clínica.5.ed.
Rio de Janeiro:Guanabara Koogan,2000.
MELLO, N.A Angiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 199?
MINITI, A Otorrinolaringologia: clínica cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 199?
PIRES,M.T.B. Erazo: manual de urgências em pronto-socorro.7.ed. Rio de
Janeiro: Medsi, 2002.
RAPAPORT,S.I. Hematologia: introdução. São Paulo: Roca, 1990
RAVEL, R. Laboratório clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997
SNIDER, R.K. Tratamento das doenças do sistema musculoesquelético.
São Paulo: Manole, 2000
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 7° Semestre
Saúde da DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial: condutas clínicas em atenção
Família VII primária.3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
RAKEL,R.E. Tratado de medicina de família. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 7° Semestre
CASEY, J. História de família. São Paulo: Ática, 1992
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 8° Semestre
Dermatologi AZULAY,R.D. Dermatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
a
ZAITZ,C. Compêndio de micologia. Rio de Janeiro: Medsi, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 8° Semestre
LACAZ,C.; PORTO, E.; MARTINS, J.E. Micologia médica. São Paulo:
Sarvier, 2002.
SAMPAIO, S.A.P.; RIUTTI,E. A Dermatologia. 2.ed. São Paulo: Artes
Médicas, 2001.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 8° Semestre
MELO,H.R. Condutas em doenças infecciosas.2.ed. Rio de Janeiro:
Doenças
Medsi,2004.
Infecciosas VERONESI,R. Tratado de infectologia.2.ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 2v.
e
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 8° Semestre
Parasitárias GERSHON, A A; HOTEZ, P.J.; KATZ, S.L. Krugman´s: infectious diseases
of children. 10.ed.USA: Mosby, 1998
SCHECHTER, M.; MARANGONI,D.V. Doenças infecciosas: conduta
diagnóstica e terapêutica. 2.ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 1998.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 8° Semestre
Gerontologia CARVALHO FILHO,E.T. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. São
Paulo: Atheneu, 2000.
KANE,R.L. O essencial em clínica geriátrica. São Paulo: Andrei, 1995.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 8° Semestre
FREITAS, E.V. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
CARVALHO, E.T.; PAPPALEO NETO,M. Geriatria: fundamentos clínicos e
terapêuticos. São Paulo: Atheneu, 2000.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 8° Semestre
Médica III
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MELO-SOUZA,S.E. de. Tratamento das doenças neurológicas. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
ROWLAND,P. (Ed.). Merrit: tratado de neurologia.10.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
UMPHREAD,D.A (Ed.). Fisioterapianeurológica.2.ed. São Paulo:
Manole,1994.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 8° Semestre
BEAR,M.F. Neurociências: desvendando o sistema nervoso.2.ed. Porto
Alegre: Artmed, 2002.
DAMÁSIO, A R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano.
São Paulo: Companhia das Letras, 1986
GOETZ,C.; PAPPERT,E.J. Textbook of clinical
neurology.2.ed.Philadelphia: W.B. Saunders, 1999
FONSECA, L.F.; PIANETTI, G.; XAVIER, C. de Castro. Compêndio de
neurología infantil. Rio de Janeiro: Medsi, 2002.
WEINER, W.J.; GOETZ,C.G. Neurologia para o não especialista.4.ed. São
Paulo: Santos Editora, 2003.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – 8° Semestre
ALENCAR, E.S. de Psicologia : introdução aos princípios básicos do
comportamento. Petrópolis, Vozes, 1986.
BALINT,M O médico, o doente, a doença. Rio de Janeiro: Atheneu, 1998
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos
Saúde
mentais. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
Mental
JEAMMENT,P.Manual de psicologia médica.2.ed. Barcelona: Masson,
1999.
SADOCK,B. (Ed.). Kaplan & Sadock´s comprehensive textbook of
psychiatry.7.ed. Filadélfia: Lippincott Williams & Wilkins, s.d.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – 8° Semestre
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ASSINATURAS NACIONAIS CORRENTES

1. Anais Brasileiros de Dermatologia
2. Anais da Academia Bras. de Ciências
3. Arquivos de Neuro-Psiquiatria
4. Cadernos de Saúde Pública
5. Cadernos de Pesquisa
6. Ciência Hoje
7. Diagnóstico e Tratamento
8. FEMINA
9. GED-Gastroentelogia Endoscopia Digestiva
10. JAMB-Jornal da Assoc. Medica Brasileira
11. Jornal Brasileiro de P. e Méd. Laboratirial
12. Jornal Brasileiro de Medicina
13. Jornal de Pediatria
14. Pediatria Moderna
15. Pharmácia Brasileira
16. Revista ABC Farma
17. Revista de Atenção Primária à Saúde-APS
18. Revista Brasileira de Anestesiologia
19. Revista Brasileira de Educação Médica
20. Revista Brasileira de Epidemiologia
21. Revista Brasileira de Medicina
22. Revista Brasileira de Ortopedia
23. Revista Brasileira de Psicanálise
24. Revista Brasileira de Psicoterapia
25. Revista Brasileira de Psiquiatria
26. Revista Brasileira de Reumatologia
27. RBGO- Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
28. Revista da Associação Médica Brasileira
29. Revista da Soc. Bras. de Clínica Médica
30. Revista da Soc. Brasileira de Mastologia
31. Revista de Ciências Médicas
32. Revista de Metabolismo e Nutrição(Metabólica)
33. Revista de Nutrição
34. Revista de Psicanálise da Soc. Psic. Porto Alegre
35. Revista de Saúde Pública da USP
36. Revista do Inst. de Medicina Trop. São Paulo
37. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental
38. Revista Paulista de Medicina
39. Saúde! É Vital
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40. Super Interessante
41. Veja
42. Você S/A

DOAÇÕES NACIONAIS NÃO CORRENTES

1. Acta Científica: biologia e Saúde
2. Acta Oncológica Brasileira
3. Anais da Academia Nacional de Medicina
4. Anima
5. Arquivos Bras. De Psiquiatria, Neur. E Méd. Legal
6. Atualidade em Geriatria
7. Bioética
8. BIOTECH
9. Boletim ABEM
10. Boletim da Soc. de Pediatria de São Paulo
11. Brazilian Journal of M. Sciences – Revista Brasileira de Ciências Morfológicas
12. Brazilian Journal of Urology
13. Cadernos da Escola de Saúde Pública do Ceará
14. Caderno de Ética em Pesquisa
15. Caderno de Fisioterapia
16. Cadernos do CREMEB
17. Educere In Libris Scripts – Revista do Departamento de Educação – URCA
18. Epidemiologia e Serviços de Saúde
19. Ética Revista
20. Fitopatologia Brasileira
21. Gazeta Médica da Bahia
22. Informativo ABEN
23. Informativo Mensal da Associação Médica de Brasília
24. Informativo SBPC-Patologia Clinica News
25. International Journal of Epidemiology
26. Isto É Dinheiro
27. Jornal Brasileiro de Fitomedicina
28. Jornal da Escola Paulista de Medicina
29. Jornal da FUNDEP
30. Jornal da Sociedade de Cardiologia do Est. de São Paulo
31. Jornal do CREMESP
32. Jornal do Clínico
33. Jornal do Conselho Federal de Medicina
34. Jornal do Médico
35. Jornal Paranaense de Pediatria
36. Jornal SBP Notícias (Sociedade Brasileira de Pediatria)
37. Literapia
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38. Marie Claire
39. Ocular Surgery News
40. Revista @prender
41. Revista Baiana de Saúde Pública
42. Revista Bios Magazine
43. Revista Brasileira de Biologia
44. Revista Brasileira de Cardiologia
45. Revista Brasileira de Ciências da Saúde
46. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade
47. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho
48. Revista Brasileira de Saúde da Família
49. Revista da Associação Médica de Brasília
50. Revista da Fac. de Medicina da Universidade de Santo Amaro - IATROS
51. Revista da Soc. Brasileira de Cancerologia
52. Revista da Soc. Brasileira de Medicina Fetal
53. Revista de Medicina da PUC-RS
54. Revista Digital de Educação Permanente em Saúde
55. Revista do Hospital de São Francisco da Penitência
56. Revista do INCOR
57. Revista Informática Médica
58. Revista Jurídica da FIC
59. Revista Médica HSE
60. Revista UNIMED
61. SANARE – Revista de Políticas Públicas de Sobral
62. Saúde Paulista
63. Scientia Médica
64. Ser Médico
65. Sinopse de Oftalmologia

DOAÇÕES NACIONAIS CORRENTES

1. Acta Fisiátrica
2. Arquivos Bras. de End. e Metabologia
3. Arquivos Brasileiros de Cardiologia
4. Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia
5. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
6. Arquivos Médicos dos Hosp. e Fac. de Ciências Médicas da Sta. Casa de São Paulo
7. Boletim da Soc. de Reumatologia do Rio de Janeiro
8. Coluna/Columna
9. Ensino Superior
10. Jornal da Sociedade Brasileira de Cardiologia
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11. Jornal do Conselho de Medicina do Estado do Ceará
12. Jornal Oftalmológico Jota Zero
13. Ophthalmology Times América Latina
14. Pediatria (São Paulo)
15. RADIS
16. Reprodução e Climatério
17. Revista Brasileira de Cancerologia
18. Revista Brasileira em Promoção da Saúde
19. Revista da Abramet
20. Revista da APM
21. Revista da Faculdade de Ciências M. Sorocaba
22. Revista da Soc. de Cardiologia do Estado de São Paulo
23. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
24. Revista de Psiquiatria Clínica
25. Revista Paulista de Pediatria
26. Revistas da Faculdade Estácio de Sá
27. RSBC – Revista da Sociedade Brasileira do Câncer
28. SAUT – Revista Saúde no Trabalho
29. Universo Visual

DOAÇÕES ESTRANGEIRAS NÃO CORRENTES

1. Epidemiologic Review
2. Genetics and Molecular Biology
3. The Journal of Urology
4. Trends in Genetics

TOTAL DE TÍTULOS: 257

PERIÓDICOS DISPONIBILIZADOS NAS BASES DE DADOS ASSINADAS
(ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DA SAÚDE):
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DOT.LIB - PORTAL DA PESQUISA
PORTAL CAPES – SPRINGER JOURNALS: MEDICINE COLLECTION PACOTE 103 TÍTULOS
(TEXTO COMPLETO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Abdominal Imaging
Acta Diabetologica
Acta Endoscopica
Acta Neurochirurgica
Aesthetic Plastic Surgery
Annals of Hematology
Annals of Surgical Oncology
Archives of Dermatological Research
Archives of Gynecology and Obstetrics
Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery
Archives of Osteoporosis
Archives of Women's Mental Health
Basic Research in Cardiology
Breast Cancer Research and Treatment
Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Cardiovascular Drugs and Therapy
CardioVascular and Interventional Radiology
Clinical and Experimental Medicine
Clinical and Experimental Nephrology
Clinical Neuroradiology
Clinical Oral Investigations
Clinical Research in Cardiology
Clinical Rheumatology
Côlon & Rectum
Coloproctology
Current Treatment Options in Oncology
Digestive Diseases and Sciences
Diseases of the Colon & Rectum
Emergency Radiology
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience
European Clinics in Obstetrics and Gynaecology
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
European Journal of Nutrition
European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology
European Journal of Pediatrics
European Journal of Plastic Surgery
Forensic Toxicology
Gastric Cancer
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
Gynecological Surgery
Heart and Vessels
Hernia
Human Genetics
Immunogenetics
Infection
Intensive Care Medicine
International Journal of Angiology
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

International Journal of Cardiovascular Imaging
International Journal of Clinical Oncology
International Journal of Colorectal Disease
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery
International Journal of Legal Medicine
International Journal of Mental Health and Addiction
International Orthopaedics
International Urogynecology Journal
International Urology and Nephrology
Journal of Anesthesia
Journal of Artificial Organs
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
Journal of Cancer Survivorship
Journal of Children's Orthopaedics
Journal of Clinical Monitoring and Computing
Journal of Gastroenterology
Journal of Gastrointestinal Surgery
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery
Journal of Human Genetics
Journal of Infection and Chemotherapy
Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology
Journal of Molecular Medicine
Journal of Natural Medicines
Journal of Neurodevelopmental Disorders
Journal of NeuroImmune Pharmacology
Journal of Neurology
Journal of Neuro-Oncology
Journal of Orthopaedics and Traumatology
Journal of Robotic Surgery
Journal of Thrombosis and Thrombolysis
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy
Lung
Medical Microbiology and Immunology
Medical and Surgical Dermatology
Modern Rheumatology
Neurosurgical Review
Obesity Surgery
Odontology
Oral Radiology
Osteoporosis International
Pediatric Cardiology
Pediatric Nephrology
Pediatric Radiology
Pediatric Surgery International
Radiation Medicine
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
Sport Sciences for Health
Supportive Care in Cancer
Surgical Endoscopy
Targeted Oncology
Techniques in Coloproctology
Thoracic and Cardiovascular Surgery
World Journal of Surgery
World Journal of Urology
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RELAÇÃO DE DVD’S
Patch Adams
Adverse effects of com milk on infants

RELAÇÃO DE VÍDEOS DA BIBLIOTECA DA FMJ
TÍTULO
A Dinâmica da Deglutição
A Saúde que Pede Atenção
A Vitória da Vacina
Anatomia de La Cavidad Abdominal I – Introducción
Anatomia de La Cavidad Abdominal II – Espacios Manobras Supramesocolicais
Anatomia de La Cavidad Abdominal III – Espacios Manobras Inframesocolicais
Anatomia do Esôfago
Anatomia Funcional do Reto e Canal Anal I
Anatomia Funcional do Reto e Canal Anal II
Anatomia Macroscópica da Bexiga
Anatomia Macroscópica da Boca e Faringe
Anatomia Microscópica do Aparelho Urinário
Anatomia Microscópica do Esôfago
Anatomia Microscópica do Estômago
Anatomia Microscópica do Fígado
Anatomia Microscópica do Fígado e Vias Biliares
Anatomia Microscópica do Intestino
Anatomia: O Desafio dos Novos Tempos
Aparelho Respiratório II – Pulmão
Aparelho Respiratório Vias Aéreas
Articulação Temporamandibular
Aspectos Histofisiológicos do Eixo do Hipotálamo
Aspectos Histológicos das Andrenais
Avaliação da Capacidade Pulmonar
Bases da Atividade elétrica Cerebral
Bioeletrogênese Experiências Fundamentais
Congresso da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica
Contratilidade Miocárdica
Controle Social Em Saúde: O exercício da cidadania na reinvindicação de um direito
Coração: Anatomia Interna Sistema de Condução
Coração: Anatomia Microscópica
Coração: Relações e Morfologia Externa
Desenvolvendo Talentos
Desenvolvendo talentos: espiritualidade nas organizações
Desenvolvendo talentos: olhe o que todo mundo olhou...
Doença Multiarterial e Lesão Proximal
Embriologia da Faringe Primitiva
Embriologia das Cavidades Celomáticas
Encontrando problemas, encontrando soluções
Estudo da Orelha Externa
Estudo da Orelha Média I – Estruturas
Estudo da Orelha Média II- Dinâmica
Estudo Macroscópico Del Cérebro I – Morfologia Exterior Del Cérebro
Estudo Macroscópico Del Cérebro II – Ventrículos Cerebrales
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Estudo Macroscópico Del Cérebro III – Formaciones Cerebrales
Estudo Macroscópico Del Cérebro IV – Cortes Vertico-Frontales
Estudo Macroscópico Del Cérebro V – Cortes Horizontales-Parasagitales
Ética e integridade
Exame do Aparelho Respiratório
Fígado e Vias Biliares
Função Motora do Sitema Nervoso
Função Sensitiva do Sistema Nervoso
Fundamentos da Eletrocardiografia
Genética da síndrome de Down
Hemodinâmica Cateterismo Cardiovascular
Higiene Bucal: Técnica de Bass e Uso de Fio Dental
Histologia da tireóide
Histologia do Dente
Histolologia das Paratireóides
Imagens da FMJ
Inauguração da FMJ
Introdução a Eletromiografia
Jornada da Educação Comunitária Sobre Sexualidade e Saúde Reprodutiva
Lição de Anatomia
Manutenção de Equipamentos Hospitalares I – Eletrônica Aplicada a Medicina
Manutenção de Equipamentos Hospitalares II – Sensores Amplificadores,Processadores de
Sinais
Manutenção de Equipamentos Hospitalares III – Eletrodos e Equipamentos Baseados na
Bioeletricidade
Manutenção de Equipamentos Hospitalares IV – Instrução Hospitalar
Manutenção de Equipamentos Hospitalares V – Instalações Elétricas Hospitalares e
Manutenção
Mesmo no Escuro Tenha Idéias Luminosas
Microscopia Óptica do Aparelho Urinário
Modelagem Molecular
Movimentos Físicos como Recursos de Saúde
O computador na Educação
O Método
Objetivos da Educação Médica – Visão Histórica
Ossificação
Pâncreas Endócrino
Patch Adams O Amor é Contagioso
Potencial de ação de um nervo
Projeto Comunidade – Favela Inamar’
Projeto Educon
Projeto Papucaia: Uma Experiência de Saúde Comunitária
Sangue
Síndrome de Down Entrevista com os Pais
Sistema Circulatório
Sistema Dentário
Sistema Locomotor
Tecido Cartilaginoso
Tecido Muscular
Tecido nervoso
Tecido Ósseo
Tecidos epiteliais
Tecidos epiteliais
Tecidos Epiteliais I
Técnica de Aplicação de Injeção Intradérmica
Técnica de aplicação de Injeção Intravenosa
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Técnica de Medição da Pressão Arterial
Trabalhos Práticos de Microcopia III – Fígado e Vesícula biliar
Trabalhos Práticos de Microscopia – Fossas Nasais, traquéia, brôquios
Trabalhos Práticos de Microscopia – Lábio, língua, Gengiva, dente..
Trabalhos Práticos de Microscopia II – Esôfago e Estômago
Trabalhos Práticos de Microscopia IV – Pâncreas e Salivares
Trabalhos Práticos de Microscopia V – Intestino Grosso e Delgado
Trânsito Digestivo
Vasos Sanguíneos Artérias e Veias
Vasos Sanguíneos Capilares
Vias Aéreas
Vias Urinárias
Videolaparoscopic Neprectomy in Children
Vigilância Epidemiológica

RELAÇÃO DE CD-ROM’S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Análise dos Resultados da Cirurgia renal laparoscopia em crianças
ASPECTOS Epidemiológicos do Câncer no Estado de São Paulo
Atlas de Saúde no Brasil
Bibliografia brasileira sobre doenças de Chagas
Bioestatística
Câncer
Capacitação em Dor (Mod. 01)
Capacitação em Dor (Mod. 02)
Capacitação em Dor (Mod. 03)
Cecil
Diabetes Care
Diabetes Clinica
Diabetes Clinica
Diabetes Clinica, Nutrição Brasil, Enfermagem Brasil
Introdução ao estudo da histologia
Mandell, Douglas and Bennett’s
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
Office Excel 2003
Ortopedia e traumatologia
Plano Nacional de Saúde
Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos
Relatório de Gestão
A retina no século XXI
Revista Brasileira de Anestesiologia / Brazilian Journal of Anesthesiology
Saúde, Sexo e Educação.
Texbook of clinical neurology
Trombose Arterial
Volume determination an predictive models in the management of cerebral arteriovenous
Youmans

Relação de Jornais
Jornais de Classe
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JAMB (Jornal da Associação Médica Brasileira)
Jornal da Escola Paulista de Medicina
Jornal do Conselho Federal de Medicina
Jornal do Conselho Regional de Medicina - CE
Jornais Locais
Diário do Nordeste
Jornal do Cariri
O Povo

15. Organização do Controle Acadêmico
O controle acadêmico geral é feito pela Diretoria Acadêmica auxiliada pela
Coordenação de Curso, pela Secretaria Geral e pelo Núcleo de Assuntos
Educacionais. A Direção Acadêmica preocupa-se com o desempenho gerencial
das atividades acadêmicas e com a identificação de estratégias destinadas à
otimização do processo ensino-aprendizagem frente às demandas e tendências
do ambiente externo. Deve também subsidiar as proposições de políticas,
diretrizes e prioridades destinadas a orientar o planejamento e a evolução futura
da administração do ensino, da pesquisa e da extensão.
O Registro Acadêmico é parte importante da instituição de ensino em seu
campo administrativo-operacional, contando para tanto com uma estrutura
adequada e cuidadoso fluxo de controle acadêmico. Documentos de identificação
pessoal, dados pessoais e escolares essenciais da vida acadêmica do estudante,
incluindo o processo seletivo e os resultados nele obtidos, são elementos do
Registro e Controle Acadêmico. Fazem parte também do Registro Acadêmico: a
matrícula e respectivas renovações; as atas das avaliações por disciplina com
resultados obtidos, levantados ao longo da permanência do aluno na Instituição;
textos de regimento; resoluções, além dos atos normativos necessários ao
funcionamento do setor e à realização de suas atribuições.
A administração escolar tem se tornado cada vez mais complexa à medida
que se torna necessário colocar à disposição de toda a comunidade (diretores,
professores e alunos) informações precisas e completas, de maneira rápida e
eficiente, tanto no que diz respeito a informações acadêmicas quanto financeiras
da instituição.
Os documentos acadêmicos são mantidos em duas modalidades distintas
de arquivos:
- arquivo vivo ou de movimento – para pronta consulta e escrituração.
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- arquivo morto ou permanente – quando concluída a escrituração na conclusão
do curso, transferência, trancamento ou cancelamento de matrícula e abandono
do curso pelo estudante.
Acesso às Informações do Registro Acadêmico:
O acesso às diversas informações pelo aluno pode ser obtido mediante
requerimento junto à SG. Vários documentos são disponibilizados, como por
exemplo:
- Documentação referente aos vínculos institucionais: declaração de aprovação no
vestibular, declaração de vínculo, declaração de matrícula; histórico escolar;
atualização de dados, reabertura de matrícula; trancamento de matrícula;
cancelamento de matrícula;
- Documentação para transferência; cópias de planos de ensino ou programas das
disciplinas cursadas; dados referentes à estrutura curricular; solicitação de
segunda chamada nas avaliações, solicitação de dispensa de disciplina; e todos
os demais expedientes pertinentes a vida acadêmica.
16. Apoio didático pedagógico aos docentes
A Coordenadora do Curso supervisiona a orientação pedagógica do Curso
de Medicina da FMJ. No início de cada período letivo são feitas reuniões para o
planejamento pedagógico do ano letivo, presidida pela Coordenadora do Curso,
das quais participam os coordenadores de disciplinas e docentes.
16.1 NAP
Na FMJ existe o Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, responsável
pela orientação didático-pedagógica aos professores (promoção de cursos de
aprimoramento em didática, discussão de planos e conteúdos, etc).
São objetivos do NAP:
1. Colaborar na formação humana (psicológica, social e acadêmica) dos alunos de
graduação e pós-graduação da FMJ;
2. Acompanhar os alunos nas dificuldades que estejam comprometendo sua
aprendizagem;
3. Desenvolver ações de formação permanente, oportunizando aos alunos a
participação efetiva no seu processo educacional;
4. Realizar atendimento didático–pedagógico ao professor e corpo técnico
administrativo;
5. Realizar atendimentos psicológicos individuais e/ou em grupo para os alunos,
quando se fizer necessário;
6. Programar eventos de caráter formativo e reflexivo acerca da educação
superior, da formação do aluno e sua inserção na sociedade e vida profissional;
7. Realizar atendimento às dificuldades de aprendizagem na sala de aula e/ou
baixa freqüência;
8. Apoiar as ações dos docentes voltadas para processo ensino-aprendizagem;
9. Instituir grupos de estudos permanentes para discussão e aprofundamento de
temas voltados para a educação médica;
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10. Constituir fórum de discussão acerca da formação necessária para o
profissional de saúde;
11. Realizar avaliação Institucional visando o acompanhamento permanente das
ações desenvolvidas e seu aprimoramento.
O NAP realiza periodicamente:
 Semanas Pedagógicas envolvendo todos os docentes da FMJ, contando
com a participação de especialistas convidados;
 Oficinas pedagógicas envolvendo docentes e discentes, abordando temas
ligados a educação médica e formação humana;
 Cursos e palestras de formação para o ensino superior;
ATIVIDADES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES
- Semana Pedagógica semestral
- Encontros Pedagógicos mensais
- Estudos em Grupo
- Atendimento individual
ATIVIDADES DE APOIO À COORDENAÇÃO DE CURSO
- Acolhida aos docentes novatos – à época da contratação de docentes
novatos é realizado um Seminário de Introdução ao Curso, para apresentar a FMJ,
sua filosofia de trabalho, assim como o Projeto Pedagógico do Curso e o trabalho
a ser desenvolvido.
- Acompanhamento e avaliação pedagógica na elaboração dos planos de
ensino;
- Avaliação pedagógica dos instrumentos avaliativos dos docentes;
- Participação nas reuniões pedagógicas, através de subsídios de temas
para as pautas das atividades e orientações;
- Acompanhamento das atividades de monitoria.
16.2 NAE
O Núcleo de Assuntos Educacionais – NAE existe para assessorar a
Coordenação no planejamento, na elaboração e no acompanhamento dos projetos
relativos aos diversos órgãos e setores da Faculdade, sempre com o objetivo de
atender aos padrões estabelecidos pelo MEC, em consonância com os
compromissos assumidos anteriormente diante da autorização do curso, até a
consolidação do mesmo.

Para o NAE foram definidas as seguintes competências:
1. Dar apoio logístico à execução de Processos de Autorização e Reconhecimento
do Curso junto ao MEC;
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2. Analisar todos os projetos de criação de cursos, em razão dos padrões de
qualidade do MEC;
3. Assessorar a Diretoria e a Coordenação do Curso para a realização de
propostas inovadoras sugeridas pela Lei de Diretrizes e Bases;
4. Verificar titulação e aderência às disciplinas lecionadas pelo corpo docente da
FMJ.
17. Apoio didático pedagógico aos discentes
O corpo discente é composto por todos os alunos da FMJ e seus direitos e
deveres estão disciplinados no Regimento da Faculdade. O processo seletivo é
disciplinado pelo CONSEPE e organizado por uma Comissão Permanente de
Vestibular.
O Concurso Vestibular é ofertado anualmente com opções de ingresso para
o primeiro e/ou segundo semestres letivos. O processo se dá conforme Edital
Público, divulgado na página eletrônica da FMJ e em jornal de grande circulação.
A seleção é feita através de duas provas realizadas em dois dias seguidos. A
primeira prova consta de questões de múltipla escolha e a segunda, chamada
específica, contempla questões descritivas de química, biologia e redação.
No início de cada semestre letivo é disponibilizado ao corpo discente o
calendário acadêmico e a grade com os horários das disciplinas, a fim de orientar
o processo ensino-aprendizagem.
O atendimento ao aluno é abrangente, envolvendo tanto os aspectos
relacionados com o processo ensino-aprendizagem, incluindo o acompanhamento
e aconselhamento formativo, quanto a outros que dizem respeito à sua
movimentação no ambiente acadêmico, ao enriquecimento curricular e a possíveis
dificuldades pessoais.
Há, na FMJ uma ampla interação entre os alunos e todo o corpo funcional,
incluindo a Coordenadora do Curso e o Diretor Geral da instituição.
O aluno da FMJ apresenta características peculiares em função da
faculdade estar inserida no Sul do Ceará, região eqüidistante de várias capitais do
Nordeste, de onde a maioria dos alunos é oriunda. Essa realidade traz para a
FMJ o convívio de várias culturas e de jovens que moram distante de seu núcleo
familiar, demandando apoio também no âmbito emocional. Esse contexto
justificou a criação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP).
Na FMJ os alunos têm acesso à Diretora Geral, com o qual mantêm
relação de cordialidade, sendo atendidos sempre que necessário.
A Coordenação do Curso é responsável pelo acompanhamento diário do
corpo discente. Além do acompanhamento técnico-gerencial e das atividades
didático-pedagógicas, a coordenadora mantém horário para atendimento de
alunos para orientação e encaminhamentos de questões relacionadas à vida
acadêmica e pessoal.
A SG concentra todas as informações referentes ao corpo discente, desde
o seu ingresso na FMJ, dando suporte às suas atividades. Compete à SG emitir
relatório mensal de presença e relatório de reposição de aulas dos professores.
Possui, ainda, um sistema de gerenciamento informatizado que possibilita o
controle da vida acadêmica do aluno, como também a expedição, em tempo hábil,
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de documentos, tais como: histórico escolar, declarações diversas, registros de
dados pessoais e impressão de controle de freqüência. Essas informações são
repassadas para o Centro de Processamento de Dados, que as disponibiliza no
programa informatizado Aluno 0nline.
O Centro Acadêmico, organizado pelos alunos do curso, com
representantes eleitos diretamente pelos seus pares, nos termos da legislação
vigente, também é representado em todos os órgãos colegiados da Faculdade.
O NAP tem como intento maior, assessorar e acompanhar as ações
docentes e discentes voltadas para o processo ensino-aprendizagem na área de
saúde.
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
da FMJ a educação médica se caracteriza pela Missão de formar médicos com
perfil de competência compatível com a atuação em qualquer área da medicina,
imbuídos de espírito ético e humanístico, com percepção da estrutura e
funcionamento do sistema de saúde do país, assim como de sua responsabilidade
social.
Nesse sentido, o Núcleo congrega atividades didático-pedagógicopsicológicas de apoio ao estudante ao longo de toda a sua vida acadêmica na
FMJ, seja na graduação ou na pós-graduação. Esse apoio se traduz em atividades
em torno do acompanhamento dos estudos realizados, das freqüências em sala
de aula e extra-sala (ações de extensão e pesquisa), no apoio psicológico com
vistas a garantir seu equilíbrio emocional e ético durante toda a sua formação.
As atividades de apoio ao discentes desenvolvidas pelo NAP são:
 Acolhida aos discentes novatos. O NAP com o apoio do Centro
Acadêmico orienta os alunos veteranos para o Trote aos Calouros.
 Atendimento e acompanhamento para os discentes com baixa
freqüência e/ou baixo rendimento;
 Atendimento e acompanhamento para os discentes, quando solicitado;
 Eleição dos representantes de turma;
 Reunião com representantes de turmas
O serviço de apoio psicopedagógico da FMJ funciona nos turnos da manhã,
tarde e noite, alternadamente, em função da característica de horário dos alunos.
Responsável pelo NAP
Zuleide Fernandes de Queiroz
Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará - 1986
Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará – 1992
Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará – 2003
Professora Substituta da Área de Didática na Universidade Federal do Ceará –
1992 / 1993
Coordenadora da Área de Cooperação Técnica Universidade-Empresa do Instituto
Evaldo Lodi – Fortaleza – 1986 / 1994
Professora Adjunta do Curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri
desde 1994.
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Professora da Disciplina de Didática do Ensino Superior em Cursos de PósGraduação lato e strito sensu.
Professora da Disciplina de Psicopedagogia do Aprendizado da FMJ desde 2004.1
Coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da FMJ desde 2004.1

Os alunos são, assim, atendidos, conforme suas necessidades, por
diferentes órgãos ou instâncias acadêmico-administrativas, desde o momento em
que ingressam na Instituição até a conclusão dos estudos.
Na FMJ o aluno é atendido:
- Pela SG
- Pelo NAP
- Pelo aluno online
- Pela Coordenadora do Curso
- Pelo Diretor Geral
- Pelo Centro Acadêmico

18. Apoio à Participação em Eventos
Além dos projetos que desenvolve através do Núcleo de Pós-Graduação
Pesquisa e Extensão (NUPPE), a FMJ possui uma política de apoio à participação
de alunos em eventos de diversas naturezas, tais como cursos, programas de
capacitação na área da saúde, visitas técnicas, seminários e projetos de
voluntariado, dentre outros, destinando, anualmente, uma verba específica no seu
orçamento para essas atividades.
Os projetos, analisados e aprovados pela coordenação de curso em termos
da pertinência e importância para o curso e para o aluno, são encaminhados à
Direção Geral para adequação orçamentária e operacionalização. No caso de
apresentação de trabalho em congressos ou outros eventos similares, o aluno
expositor deve apresentá-lo previamente ao coordenador, para aprovação. Se o
projeto for aprovado, o aluno recebe ajuda de custo e dispensa de aulas.

19. Instalações
A Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte dispõe de um Campus com
área de aproximadamente 50.800 m², situado à Av Tenente Raimundo Rocha, s/n
– Planalto – Juazeiro do Norte – Ceará.
O espaço físico é adequado para o número de usuários e para o
desenvolvimento das atividades de ensino, sejam teóricas e/ou práticas, e à
integração de todos os órgãos que compõem sua estrutura educacional. As salas
de aula, instalações administrativas, instalações para docentes-salas de
professores, salas de reuniões e gabinetes de trabalho, instalações para a
coordenação do curso, auditório, salas de conferências e demais dependências
são isoladas de ruídos externos, com boa audição interna, ventilação adequada às
necessidades climáticas locais e ao uso de equipamentos, quando necessário.
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Possui iluminação condizente às ações de ensino e administrativas, e também
mobiliário e equipamentos especificamente adequados aos setores.
A FMJ dispõe de áreas livres (áreas de convivência) para circulação
possuindo higienização e manutenção de acordo com os mais exigentes padrões
de qualidade. Foram feitos investimentos significativos na construção dos
laboratórios, ampliação e aquisição de equipamentos para a área de informática,
além da implantação de laboratórios específicos. O acervo da Biblioteca é
ampliado constantemente em razão do desenvolvimento do curso. O aluno, o
grande beneficiário dessas ações, é plenamente contemplado por esse esforço,
convivendo nas unidades não só nos períodos de aulas como também em
laboratórios, biblioteca e áreas de convivência.
Instalações gerais
A FMJ está instalada em um Campus que dispõe de uma área de 50.800
m², estruturada em 8 blocos compostos por salas de aula, laboratórios, instalações
administrativas, salas de professores, salas de reuniões, gabinetes de trabalho,
instalações para a coordenação do curso, auditório e sala de conferência,
instalações sanitárias e áreas de convivência. As instalações gerais dispõem de
condições de acesso para portadores de deficiência, de infra-estrutura de
segurança e de amplo estacionamento para alunos, professores, funcionários e
visitantes. As instalações gerais da FMJ atendem às normas e legislações
pertinentes à sua construção e aos aspectos de dimensão, acústica, iluminação,
ventilação e limpeza. São isoladas de ruídos externos, possuem iluminação
condizente ao uso e são climatizadas, dispondo de mobiliário e equipamentos
modernos e suficientes ao número de usuários. O ambiente é bem conservado e
higienizado diariamente, durante o horário normal de expediente de trabalho, por
empresa terceirizada.
- Espaço físico
A FMJ está instalada em uma área de 50.800 m², estruturada em 8 blocos,
divididos por áreas: bloco administrativo (onde também está o Auditório), bloco de
salas de aula e laboratórios (Imunologia, Genética, Microbiologia e Parasitologia), bloco
de Patologia (Serviço de Verificação de Óbitos), bloco de biomorfologia, bloco de
biofisiologia, bloco do laboratório de habilidades cirúrgicas, bloco da biblioteca, bloco
do biotério. As instalações atendem às normas e legislações pertinentes à sua
construção e aos aspectos de dimensão, acústica, iluminação, ventilação e limpeza.
São isoladas de ruídos externos, possuem iluminação condizente ao uso e são
climatizadas, dispondo de mobiliário e equipamentos modernos e suficientes ao
número de usuários. O ambiente é bem conservado e higienizado diariamente, durante
o horário normal de expediente de trabalho, por empresa terceirizada.
- Salas de aula
Para o Curso de Medicina, a FMJ disponibiliza 08 (oito) salas de aulas,
período integral, adequadas ao número de alunos e para plena utilização dos
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professores no desenvolvimento das atividades acadêmicas e pedagógicas,
medindo aproximadamente 70 m² cada uma, com a capacidade de 60 alunos,
isoladas de ruídos externos e boa audição interna, com uso de equipamentos (TV,
Vídeo, Data Show, Retroprojetor, etc), com iluminação condizente, climatizadas,
mobiliadas com 60 carteiras tipo escolar, mesa e cadeira para o professor,
depósitos de lixo em lugares estratégicos, limpeza e arrumação efetuadas após
término de cada turno.
- Instalações Administrativas
Os seguintes setores compõem as instalações administrativas: Recepção
Geral (91,98 m2), Auditório com 312 lugares (336,30 m2), Sala do Diretor (25,28
m2, incluindo a recepção), Sala de Reunião (28,20 m2), Sala de Coordenação do
Curso (17,5 m2, incluindo a recepção), copa para funcionários (10,10 m2), Centro
de Processamento de Dados (14,10 m2), Almoxarifado e Patrimônio (41,54 m2),
Setor Administrativo Financeiro (29,16 m2), Setor de Recursos Humanos (15,19
m2), Secretaria Geral de Alunos - Recepção (15,32 m2), Secretaria Geral de
Alunos - Sala da Secretária (8,39 m2), Secretaria Geral de Alunos - Arquivo (8,39
m2), Secretaria Geral de Professores (15,08 m2), Núcleo de Assuntos
Educacionais 15,19 m2), Núcleo de Pós Graduação Pesquisa e Extensão (25,38
m2), Sala de Professores (69,56 m2), Sala de Recursos Audiovisuais (7,26 m2),
Centro Acadêmico (48,33 m2), Setor de Reprografia (13,48 m2), Banheiros
Masculino e Feminino (11,27 m2 cada), lavabo da Diretoria (2,08 m2), e área de
circulação (81,44 m2).
Todas as instalações acadêmico-administrativas dispõem de mobiliário
moderno, climatização, boa audição interna, iluminação artificial, depósitos de lixo,
limpeza e arrumação efetuadas diariamente durante o horário normal de
expediente de trabalho por empresa terceirizada.

-Instalações para docentes - salas de professores, salas de reuniões e
gabinetes de trabalho.
As instalações para os docentes são dotadas de características essenciais
para a produção intelectual, didático-pedagógica, projetos e produções técnicas.
Há uma sala de professores com 69,56 m², equipada com 9 computadores sendo
que um deles tem gravador de CD e scanner e uma impressora. Há também 5
mesas de trabalho com quatro cadeiras cada. As disciplinas com práticas
laboratoriais ou em serviço, com mais de 4 créditos e a disciplina de Saúde da
Família têm uma ou mais salas de professores, todas equipadas com computador,
impressora e mobiliário necessário para a coordenação e atividades relacionadas
ao ensino. A discriminação dessas salas anexada no item Instalações.
- Instalação para a Coordenação do Curso
A Sala da Coordenação do Curso de Medicina mede _______ m²; com
mobiliários modernos, atendimento condizente aos usuários; climatização; boa
audição interna; iluminação artificial; depósitos de lixo em lugar estratégico;
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limpeza e arrumação efetuadas antes e após término de cada expediente de
trabalho.
- Auditório/Sala de Conferência
A FMJ dispõe de auditório com área de 336,30 m². O auditório é de
multiuso e dispõe de equipamentos tais como retroprojetor, projetor multimídia,
telão, notebook, som, microfones, televisão e vídeo. A sua capacidade é para 312
pessoas. Dispõe, ainda, de uma Sala de Vídeo Conferência com 76,82 m² com
espaço para 60 pessoas e de equipamentos necessários para o seu fim
(palestras, seminários, encontros, reuniões, etc).
-Instalações sanitárias - adequação e limpeza:
As instalações sanitárias da FMJ foram projetadas para atendimento aos
usuários em termos de quantidade e localização. A limpeza e manutenção destas
instalações são feitas a partir do início do expediente (06h00min) e estão a cargo
do supervisor de Serviços Gerais, que conta com funcionários para esses
serviços, sendo procedida a cada intervalo de aula ao longo do dia. Há a utilização
de produtos químicos capazes de manter a higienização dos ambientes e
recolhimento constante de todo o papel gasto.
Na FMJ existem 08 Banheiros masculinos, 08 banheiros femininos e 04
banheiros adaptados a deficientes físicos.
-Condições de acesso para portadores de necessidades especiais
As condições básicas de acesso dos portadores de deficiência física e
sensorial são garantidas, conforme a Portaria Ministerial nº 3.284 de 7 de
novembro de 2003. Para possibilitar a mobilidade e a utilização de equipamentos
e instalações, foram construídas rampas com piso antiderrapante, corrimãos,
inclinações adequadas e espaços suficientes, instalações sanitárias com portas
adaptadas, barras de apoio nas paredes, instalação de lavabos e bebedouros em
altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, sem barreiras arquitetônicas
para sua circulação, permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo.
-Infra-estrutura de segurança
Os corredores, rampas e escadas possuem barras de proteção, pisos
industriais e cerâmicos, antiderrapantes. Nas áreas externas, a FMJ mantém um
serviço terceirizado, através de porteiros, que fazem rondas nas imediações da
Instituição e acesso ao estacionamento dos alunos.
-Plano de expansão física, quando necessário
As instalações físicas da FMJ atendem ao seu projeto atual e sua expansão
está condicionada à implementação de novos cursos, conforme o PDI da
instituição mantenedora.
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A descrição detalhada da infra-estrutura física da FMJ está relacionada a
seguir.
Infraestrutura Física – FMJ
Campus FMJ – 50.800 m² - Área Total
Bloco I - 1º Pavimento - Área Construída
Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas
Laboratório de Parasitologia
Laboratório de Microbiologia
Interlaboratório Microbiologia/Parasitologia
Coordenação de Parasitologia
Coordenação de Microbiologia
Banco de Microorganismos
Sala dos Professores I
Wc Masculino
Wc Feminino
Wc Deficientes
Laboratório de Genética
Laboratório de Imunologia
Interlaboratório Genética./Imunologia
Coordenação de Genética
Coordenação de Imunologia
Sala de Imunoflorescência
Sala dos Professores II
Área de Circulação

Metragem
(m²)
79,4 m²
79,4 m²
34,5 m²
7,45 m²
7,45 m²
7,26 m²
7,26 m²
14,93 m²
14,93 m²
3,36 m²
79,4 m²
79,4 m²
34,45 m²
7,26 m²
7,26 m²
7,26 m²
7,26 m²
103,02 m²

Bloco I – 2º Pavimento - Área Construída
Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas
Sala de Aula I
Sala de Aula II
Sala de Aula III
Sala de Aula IV
Sala de Aula V
Sala de Aula VI
Área de Circulação

Metragem
(m²)
70,14 m²
70,14 m²
69,68 m²
69,68 m²
70,14 m²
70,14 m²
74,77 m²

Bloco II – 1º Pavimento - Área Construída
Laboratório de Anatomia Patológica
Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas

Metragem
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Sala de Necropsia
Sala de Depósito
Sala de Preparo
Frigorífico
Gerador
Lixo Cirúrgico
Formol
Wc Masculino
Wc Feminino
Sala de Registro
Coordenação de Patologia
Área de Circulação

(m²)
30,55 m²
14,02 m²
25,1 m²
26,3 m²
4,75 m²
4 m²
4 m²
6,16 m²
5,2 m²
6 m²
12,74 m²
17,6 m²

Bloco II – 2º Pavimento - Área Construída
Laboratório de Anatomia Patológica
Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas
Sala de Observação
Sala de Apoio (30 lugares)
Wc Masculino
Wc Feminino
Área de Circulação

Metragem
(m²)
69,42 m²
37,63 m²
5,04 m²
5,04 m²
13,16 m²

Bloco III – Área Construída
Laboratório de Técnicas Cirúrgicas (experimental) e de Habilidades
Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas
Sala de Preparo
Esterilização
Sala de Autoclave
Rouparia
Expurgo
Farmácia
Guarda de Material Esterilizado
Sala de Cirurgia I
Sala de Cirurgia II

Sala de Cirurgia III
Circulação de Médicos e Enfermeiros (professores) (CME)
Hall
Wc Masculino

Metragem
(m²)
10,94 m²
7,65 m²
3,78 m²
3,75 m²
8,63 m²
11,76 m²
11,75 m²
30,97 m²
38,05 m²
30,97 m²
60,86 m²
13,29 m²
16,35 m²
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Wc Feminino
Sala de Estar e Repouso
Sala de Recuperação I
Sala de Recuperação II
Sala de Revelação
Sala de Raio X
Sala de Gás
Sala de Oxigênio
Área de Circulação de Paciente
Área de Para Macas
Área de Circulação de Serviço (Expurgo)
Área de Circulação Diversa

16,35 m²
16,97 m²
16,34 m²
16,34 m²
6,84 m²
22,89 m²
3,78 m²
3,78 m²
46,17 m²
19,98 m²
38,97 m²
25,99 m²

Bloco IV – Área Construída
Biblioteca / Laboratório de Informática / Laboratório de Telemedicina
Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas
Sala de Internet (Biblioteca)
Sala de Vídeo (Biblioteca)
Sala de Estudo em Grupo 1 (Biblioteca)
Sala de Estudo em Grupo 2 (Biblioteca)
Sala de Estudo em Grupo 3 (Biblioteca)
Sala de Estudo em Grupo 4 (Biblioteca)
Sala de Estudo em Grupo 5 (Biblioteca)
Sala de Estudo em Grupo 6 (Biblioteca)
Almoxarifado (Biblioteca)
Registro/Bibliotecária (Biblioteca)
Sala de Reunião (Biblioteca)
Recepção (Biblioteca)
Salão de Leitura/Acervo (Biblioteca)
Wc Masculino
Wc Feminino
Wc Deficientes
Hall de Acesso
Circulação
Laboratório Telemedicina / Teleconferência
Laboratório de Informática
CPD / Núcleo de Assuntos Pedagógicos - NAP
Centro Acadêmico / Iniciação Científica e Monitoria /
Reprografia
Sala de Aula VII
Sala de Aula VIII
Sala de Apoio/Estudo em Grupo

Metragem
(m²)
30,15 m²
20,57 m²
5,40 m²
5,40 m²
6,00 m²
5,40 m²
5,40 m²
5,40 m²
6,00 m²
11,40 m²
4,45 m²
22,65 m²
287,90 m²
10,20 m²
11,40 m²
3,40 m²
17,72 m²
61,50 m²
76,82 m²
67,86 m²
62,38 m²
61,81 m²
61,42 m²
61,42 m²
61,61 m²
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Bloco V – Área Construída
Laboratórios de Histologia e Anatomia
Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas
Laboratório de Histologia I
Laboratório de Histologia II
Sala de Preparo - Histologia
Sala dos Professores I - Histologia
Sala dos Professores II - Histologia
Laboratório de Anatomia I
Laboratório de Anatomia II
Sala de Preparo - Anatomia
Ossário - Anatomia
Recepção - Anatomia
Registro - Anatomia
Sala Professores I - Anatomia
Sala Professores II - Anatomia
Sala de Demonstração
Depósito
Hall / Área de Circulação
Wc Masculino
Wc Feminino
Wc Deficientes

Metragem
(m²)
116,10 m²
116,10 m²
69,24 m²
7,88 m²
7,88 m²
118,26 m²
118,26 m²
72,02 m²
15,62 m²
16,25 m²
5,53 m²
6,05 m²
6,37 m²
36,00 m²
6,06 m²
126,29 m²
14,04 m²
14,04 m²
4,17 m²

Bloco VI – Área Construída
Laboratórios de Biofisiologia e Farmacologia
Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas
Laboratório de Biofisiologia I
Laboratório de Biofisiologia II
Sala de Preparo – Lab. Biofisiologia I
Sala de Preparo – Lab. Biofisiologia II
Laboratório de Farmacologia I
Laboratório de Farmacologia II
Sala de Preparo – Lab. Farmacologia
Sala dos Professores I – Farmacologia
Sala dos Professores II – Farmacologia
Sala dos Professores I – Biofisiologia
Sala dos Professores II – Biofisiologia
Sala de Coordenação / reuniões

Metragem
(m²)
88,88 m²
88,88 m²
59,25 m²
59,25 m²
92,85 m²
92,85 m²
60,90 m²
7,00 m²
7,00 m²
7,00 m²
7,00 m²
13,48 m²
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Sala de Autoclave / água destilada
Sala de Demonstração
Depósito
Laboratório Comportamental
Hall / Circulação
Wc Masculino
Wc Feminino
Wc Deficientes

7,00 m²
39,00 m²
3,90 m²
14,00 m²
95,07 m²
12,70 m²
12,70 m²
3,90 m²

Bloco VII – Área Construída
Biotério
Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas
Matriz – Ratos
Matriz – Camundongos
Reprodução – Ratos
Reprodução – Camundongos
Manutenção – Ratos / Camundongos
Estoque – Ratos / Camundongos
Coelhos
Cães
Sala de Limpeza / Tanques
Estoque / Almoxarifado
Expurgo
Sala de Esterilizados
Secretaria/Recepção
Laboratório / Pesquisa
Vestiário
Depósito / Raspas
Corredor Sujo
Corredor Limpo
Casa de Máquinas / Gerador
Hall / Área de Circulação
Wc Geral / Banho

Metragem
(m²)
14,63 m²
14,63 m²
14,63 m²
14,63 m²
14,63 m²
14,63 m²
46,23 m²
38,75 m²
40,91 m²
20,00 m²
4,20 m²
15,00 m²
10,50 m²
13,05 m²
5,25 m²
5,25 m²
28,00 m²
45,10 m²
15,00 m²
17,90 m²
13,87 m²

Bloco VIII – Área Construída
Administração / Auditório

Instalações Administrativas e/ou Acadêmicas
Recepção Geral / Lobby

Metragem
(m²)
91,98 m²
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Auditório (312 lugares)
Recepção / Diretoria
Diretoria / Sala Diretor
Sala de Reunião
Recepção / Coordenação
Coordenação do Curso – Sala Coordenador
Copa
Centro de Processamento de Dados - CPD
Almoxarifado / Patrimônio
Setor Administrativo Financeiro
Setor de Compras
Setor de Pessoal/RH
Núcleo de Assuntos Educacionais - NAE
SGP/Supervisão
SGP/Atendimento
Reprografia / Atendimento interno Setores Administ.
Secretaria Geral de Alunos / Recepção
Secretaria Geral de Alunos / Sala Secretária
Secretaria Geral de Alunos / Arquivo
Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - NUPPE
Sala dos Professores (geral)
Área de Circulação
Wc Masculino
Wc Feminino
Lavabo / Diretoria

336,30 m²
8,13 m²
17,15 m²
28,20 m²
7,35 m²
10,15 m²
10,10 m²
14,10 m²
41,54 m²
29,16 m²
15,19 m²
15,19 m²
15,19 m²
15,40 m²
15,08 m²
13,48 m²
15,32 m²
8,39 m²
8,39 m²
25,38 m²
69,56 m²
81,44 m²
11,27 m²
11,27 m²
2,08 m²

Área de Convivência
Instalações
Cantina Universitária

Metragem
(m²)
93,24 m²

20. Equipamentos
A FMJ disponibiliza aos alunos, professores e aos setores administrativoacadêmicos, equipamentos de informática, conectados permanentemente à
Internet, serviços de e-mail, softwares licenciados, recursos audiovisuais e
multimídia em quantidade adequada ao desenvolvimento das atividades que lhes
são pertinentes.
Nas páginas seguintes esses equipamentos estão discriminados por setor.
Equipamentos de Informática nas Instalações Administrativas/Acadêmicas –
FMJ
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Setores Administrativos e de Apoio
Setores Administrativos e Apoio

Centro de Processamento de Dados –
CPD

Administração

Qtd.

Descrição

1

Acer Veriton 5100 - Pentium III
933Mhz, 128MB RAM, 20GB HD

1

Microcomputador Pentium III
933Mhz, 256 RAM, 30 GB HD

1

Servidor de Redes DELL
PowerEdge 1600 SC, Xeon 2.0
Ghz, 256 RAM, 18.2 GB HD

1

Servidor de Redes POWER
SERVER Pentium II 350 Mhz, 512
RAM, 18.2 GB HD

1

Servidor de Redes IBM xSeries
205, Pentium IV 2,66 GHz Mhz, 256
RAM, 36.7 GB HD

1

Microcomputador Pentium IV 1.6
Ghz, 256 RAM 40GB HD

1

Notebook Acer Travel Mate Celeron
550 Mhz, 32 RAM, 4.8 GB HD

1

Nobreak 1,2 KVA SMS

2

Nobreak 1,2 KVA Microsol

1

Roteador Cyclades

1

Switch 16 portas Encore

1

Switch 24 portas Planet

1

Switch 16 portas Planet

1

Switch 24 portas 3COM

1

Scanner HP 4400

1

Impressora HP Deskjet 3420

1

Roteador Cisco 2600

3

Genérico InterSystem Pentium IV
1,6 Ghz, 128 RAM, 30 GB HD

2

Acer Veriton 5100 - Pentium III
933Mhz, 128MB RAM, 20GB HD
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Setores Administrativos e Apoio

Qtd.

Descrição

2

Geo Station – AMD Athlon 2400+,
256MB RAM, 40GB HD

1

Impressora HP Deskjet 3420

1

Impressora HP Laser Jet 2300

1

Impressora Matricial EPSON FX
880

1

Acer Veriton 5100 - Pentium III
933Mhz, 128MB RAM, 20GB HD

1

Geo Station - Pentium IV 1,7Ghz,
128MB RAM, 20GB HD

2

Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD

1

Impressora HP Deskjet 3420

1

Impressora HP LaserJet 2200D

1

Impressora HP Deskjet 930C

Compras

2

Geo Station - Pentium IV 1,7Ghz,
128MB RAM, 20GB HD

Secretaria Geral dos Professores

1

Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD

Recepção

1

Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD

Depto. Pessoal

1

Secretaria Geral de Alunos – SGA

1

Geo Station - Pentium IV 1,7Ghz,
128MB RAM, 20GB HD
Geo Station P IV 1.7 Ghz, 256 RAM
40 GB HD

1

Notebook Acer Travel Mate Celeron
550 Mhz, 256 RAM 4.8 GB HD

1

Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD

1

Impressora HP Deskjet 930C

2

Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD

Direção Geral

Coordenação de Curso
1

Impressora HP Deskjet 930C
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Setores Administrativos e Apoio

Qtd.

Descrição

Coordenação – Disciplina de Saúde
da Família

1

Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD

1

Impressora HP Deskjet 3420

1

Geo Station - Pentium IV 1,7Ghz,
128MB RAM, 20GB HD

1

Impressora HP Deskjet 930C

1

Microtec Vesper 4500 - Pentium II
400Mhz, 64 RAM, 6.2GB HD

1

Geo Station AMD Athlon XP 2400+,
256 RAM, 40 GB HD

1

Microcomputador Pentium IV 1,6
Ghz, 128 RAM, 30 GB HD

1

Impressora HP Deskjet 930C

Núcleo de Assuntos Educacionais NAE

1

Geo Station Pentium IV 1,6GHz,
128 RAM, 40 GB HD

Núcleo de Assuntos Pedagógicos NAP

1

Geo Station – AMD Athlon XP
2000+, 128MB RAM, 40GB HD

Coordenação – Disciplina de
Biofisiologia
Coordenação – Disciplina de
Biomorfologia

Núcleo de Pós – Graduação,
Pesquisa e Extensão - NUPPE

3
12
Biblioteca

3

Impressora Bematech
Micros com acesso à internet,
sendo 01 terminal de uso Especial
para deficientes visuais, através do
Terminais
consulta
ao acervo da
uso do Software
DOSVOX.
Instituição, através do uso do
Software Sysbibli.

1

Impressora HP Deskjet 930C

1

Scanner HP 3400

1

Geo Station – AMD Athlon XP
2400+, 256MB RAM, 40GB HD

1

Impressora HP Deskjet 3420

Monitoria

2

Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD

Laboratório de Biofisiologia I e II

2

Microtec Vesper 4500 - Pentium II
400Mhz, 64 RAM, 6.2GB HD

Centro Acadêmico - CA
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Setores Administrativos e Apoio

Laboratório de Farmacologia

Qtd.

Descrição

1

Microcomputador Pentium III 933
Mhz, 128 RAM, 30 GB HD

1

Impressora Epson Stylus Color 660

1

Microcomputador Pentiium IV 1,6
Ghz, 128 RAM, 40 GB HD

1
Almoxarifado

1

Patrimonio

1

Sala dos Professores

5
2

Audiovisual/Salas de Aula

Impressora HP Deskjet 3820
Geo Station AMD Athlon XP 2400+,
256 RAM, 40 GB HD
Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD
computadores InterSystem
equipados com Windows XP
Professional, Office 2000
Professional,
e HP
sistema
antivírus
Scanner
3400C

4

Microtec Vesper 4500 - Pentium II
400Mhz, 64 RAM, 6.2GB HD

3

Microtec Mithus Pentium 233Mhz,
64 RAM, 3.2 GB HD

1

Microcomputador Pentium IV 1,6
Ghz, 128 RAM, 30 GB HD

Setores Administrativos e Apoio

Qtd.

Descrição
Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD
Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD
Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD
Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD
Genérico Intersystem - Pentium IV
1,6Ghz, 128MB RAM, 40GB HD

Coordenação de Genética

1

Coordenação de Imunologia

1

Coordenação de Parasitologia

1

Coordenação de Microbiologia

1

Coordenação de Clinica Médica

1

Coordenação de Anatomia Patologia

1

Microcomputador Pentium IV 1.6
Ghz, 128 RAM, 40 GB HD

Coordenação de Cirurgia
Experimental

1

Geo Station - Pentium IV 1,7Ghz,
128MB RAM, 20GB HD
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Setores Administrativos e Apoio

Qtd.

Descrição

Sala de Imunofluorescencia

1

Microcomputador Pentium IV 1.6
GHz, 128 RAM, 40 GB HD

Equipamentos de Informática nos Laboratórios de Informática – FMJ

Laboratório de Informática
Identificação

Lab. I

Qtd.
Eqp.

Descrição

31

Itautec Informax 434255 Equipados
com Sistema Operacional Windows
XP Profissional, Office 2003
Professional, Sistema de Antivírus,
Aplicações PalmOne e Software de
gerenciamento de Clínicas
ComAmigo 2000

Equipamentos dos Laboratórios e Instalações Especiais

Laboratório de Telemedicina
Identificação
Laboratório de Telemedicina

Qtd.
Eqp.

Descrição

10

Palm Tungsten E

2

Polycom View Station H323

Instalações e laboratórios específicos
A FMJ disponibiliza a seus alunos laboratórios específicos que são
utilizados para aulas práticas, demonstrativas, para estudos, pesquisas, prática
profissional e para a execução de programas e projetos existentes na Faculdade.
Todos os laboratórios específicos do curso foram instalados atendendo aos
requisitos técnicos adequados ao pleno desenvolvimento das atividades
acadêmicas garantindo segurança do fluxo de equipamentos, pessoal, insumos,
amostras e outros elementos necessários. Além disso, apresentam condições
adequadas às atividades de ensino, tais como boa acústica, iluminação
condizente, climatização e distribuição racional dos equipamentos para atender às
finalidades para quais se destinam.
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Cada unidade laboratorial possui equipamentos modernos, em perfeitas
condições de uso e em quantidade condizente com as atividades acadêmicas a
serem desenvolvidas. A gestão do uso dos laboratórios é de competência dos
coordenadores das disciplinas que os utilizam, auxiliado por professores
responsáveis por cada unidade laboratorial e por técnicos especialistas em cada
área, além de alunos monitores. O planejamento, controle e agendamento de
horários de estudo, a reposição de materiais, a conservação, a manutenção e
fiscalização da limpeza é de responsabilidade dos coordenadores.
Os técnicos responsáveis organizam e controlam todos os instrumentos de
uso e de manuseio dentro dos laboratórios. Os laboratórios específicos são
utilizados durante as aulas práticas das respectivas disciplinas e permanecem
abertos para utilização pelos alunos, sob supervisão docente ou do técnico
específico nos demais dias da semana, das 08h00 às 12h00 horas e das 14h00 às
18h00. A limpeza dos equipamentos e utensílios utilizados é feita de acordo com
normas de biossegurança (Anexo 20) e das Boas Práticas de Laboratório. Os
serviços de higienização ambiental são realizados por empresa terceirizada
especializada, sob supervisão dos técnicos após o término de cada turno.
Em um curso de medicina, unidades de saúde são também utilizadas como
laboratórios específicos. Na FMJ foram firmados convênios com a Secretaria
Municipal de Saúde (hospitais e unidades do Programa Saúde da Família) e com
outras instituições de saúde locais e regionais, com a finalidade de adequar o
campo de práticas para os alunos.
Laboratórios de Ensino
Os laboratórios de ensino próprios da FMJ foram construídos dentro de
padrões de qualidade, obedecidas as especificações de cada área, de acordo com
as necessidades das disciplinas, dimensionados para o número de discentes
previstos. Apresentam condições adequadas às atividades de ensino, tais como
boa acústica, iluminação condizente, climatização e distribuição racional dos
equipamentos para atender às finalidades para as quais se destinam. Cada
unidade laboratorial possui equipamentos modernos, em perfeitas condições de
uso e em quantidade condizente com as atividades acadêmicas a serem
desenvolvidas. São utilizados para aulas práticas e demonstrativas e para o
desenvolvimento de pesquisas.
Os laboratórios de Genética, Imunologia, Microbiologia e Parasitologia
foram construídos no pavimento térreo do Bloco I, possuindo, cada um uma área
de 79,4 m2. Entre os laboratórios de Microbiologia e Parasitologia e entre o de
Genética e Imunologia há um espaço denominado interlab, utilizado por
professores, técnicos e alunos monitores para o preparo das aulas práticas e para
atividades específicas de pesquisas. Cada interlab tem uma área de 34,5 m². No
laboratório de Microbiologia, em uma sala anexa de 7,26 m²,há um banco de
microorganismos e no laboratório de Parasitologia tem uma sala do mesmo
tamanho para procedimentos de Imunofluorescência. O laboratório de Anatomia
Patológica tem uma área total de 286 m2, incluindo os seguintes ambientes: piso
térreo - sala de necropsia, sala de depósito, sala de preparo, sala com frigorífico,
gerador, lixo cirúrgico, formol, WC masculino e feminino, sala de registro,
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coordenação, área de circulação; primeiro piso: sala de observação (com pirâmide
de vidro e sistema de som para comunicação com o professor na sala de
necrópsia), sala de aula de apoio, banheiros feminino e masculino. O laboratório
de habilidades (cirurgia experimental) tem uma área de 483,15 m2, e dispõe dos
seguintes ambientes: sala de preparo, sala de esterilização, sala de autoclave,
rouparia, expurgo, farmácia, guarda de material esterilizado, sala de cirurgia I, sala
de cirurgia II, sala de cirurgia III, circulação de médicos, alunos e enfermeiros, hall,
banheiros masculino e feminino, sala de estar e repouso, sala de recuperação I,
sala de recuperação II, sala de Raio X, sala de revelação, sala de gás, sala de
oxigênio, área de circulação de paciente, área para macas, área de circulação de
serviço (expurgo), área de circulação diversa. O laboratório de biomorfologia tem
uma área de 876,16 m2, dividido nos seguintes ambientes: laboratório de
histologia I, laboratório e histolologia II, sala de preparo-histologia, sala dos
professores I-histologia, sala dos professores II-histologia, laboratório de anatomia
I, laboratório de anatomia II, sala de preparo-anatomia, ossário, recepçãoanatomia, sala de professores I-anatomia, sala de professores Ii-anatomia, sala de
demonstração, depósito, hall e área de ciruclação, banheiros masculino, feminino
e para deficientes. O laboratório de biofisiologia tem 772,05 m2, divididos em
laboratório de biofisiologia I, laboratório de biofisiologia II, interlab, laboratório de
farmacologia I, laboratório de farmacologia II, interlab, 04 salas de professores,
sala da coordenação,copa, sala de demonstração, depósito, laboratório
comportamental, hall, banheiros masculino, feminino e de deficientes. O biotério
tem 496,79 m2, com ambientes adequados para a manutenção, alimentação e
higienização de ratos, camundongos, coelhos e cães. O detalhamento da estrutura
física dos laboratórios de ensino está em Anexo.
Todos os laboratórios de ensino da FMJ dispõem de equipamentos
modernos de última geração, em quantidade adequada à demanda dos usuários
para as atividades propostas, possibilitando desenvolver habilidades nas áreas
requeridas pelo curso médico. A listagem de todos os equipamentos discriminados
por ambiente e com o quantitativo de cada um está apresentada a seguir.
Os serviços desenvolvidos nos laboratórios de ensino incluem o preparo
das aulas práticas e demonstrativas por professores, técnicos e alunos monitores
e o desenvolvimento das aulas práticas propriamente ditas. São também
desenvolvidas atividades de pesquisa conforme a especificidade de cada área.
Especificamente no laboratório de Anatomia Patológica são realizadas necropsias,
quando solicitadas pela vigilância epidemiológica do município ou no caso de
mortes por causas externas. No laboratório de Biofisiologia, no âmbito da
farmacologia, são produzidos fitoterápicos utilizados em pesquisa e na rede de
serviços do município, quando solicitados.

Bloco I – 1º Pavimento – Laboratórios Multidisciplinares
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Sala de Visualização / Imunofluorescência
Descrição do Equipamento
Cadeira auxiliar Formato com rodízio
Estabilizador - Sws
Leitor c/ luz ultra violeta Vilber Lourmart Transiluminador
Mesa Marelli LIP - 125 (1,25 x 0,70) sem gavetas
Microscópio - Fotobinocular Taimim
Microscópio - Imunoflorecência Taimim

Qtd
2
1
1
1
1
1

Banco de Microrganismos
Descrição do Equipamento
Estante Aço Forte

Qtd
7

Parasitologia
Descrição do Equipamento
Armário Aço Forte com 2 portas
Balança digital BG 400
Caixas de Lâminas
Estante Aço Forte
Lupa Taimim
Microscópio Binocular Quimis
Microscópio Biológico Monocular Quimis
Moxo em aço
Rack de ferro preto
TV 29” polegadas Tochiba
Vídeo cassete Semp

Qtd
1
1
60
1
1
23
1
35
1
1
1

Microbiologia
Descrição do Equipamento
Armário Aço Forte 2 portas
Balança analítica AG200 Gahaka
Balança digital BG1000 Gahaka
Banho Maria Evilab
BOD Q U 315 D Quimis
Cadeira auxiliar Formato com rodízio
Câmera microscópica Quimis
Capela de fluxo laminar Quimis
Contador de Colônias
Espectofotômetro 700 Fento
Estufa Bacteriológica Quimis
Forno microondas Eletrolux

Qtd
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Freezer Consul 260L vertical
Geladeira Brastemp 330L
Lupa Taimim
Microscópio Binocular Taimim
Moxo em aço
Phgâmetro Taimim mod.Q 400 A
Rack de ferro preto
Sheikee Quimis
TV 29” polegadas Tochiba
Vídeo cassete Semp
Vortex

1
1
1
17
35
1
1
1
1
1
1

Interlaboratório de Microbiologia / Parasitologia
Descrição do Equipamento
Cetrífuga Sorológica BE 6000 16T
Destilador simples
Exaustor Nalcon
Lavador de Pipetas
Moxo em aço
Reservatório para água destilada Permution

Qtd
1
1
1
1
5
2

Imunologia
Descrição do Equipamento
Bomba de vácuo
Estante Aço Forte
Estufa BOD Quimis
Microscópio Binocular Taimim
Moxo em aço

Qtd
1
1
1
3
35

Genética
Descrição do Equipamento
Barrilhete 20 litros Permution
BOD Estufa incubadora Biopar
Botijão de gás 13Kg
Capela de Fluxo laminar Quimis
Cilindro de CO2 tipo Q capac. 25Kg
Espectrofotômetro Fento 700
Estufa de CO2 180 Litros mod. 2323 Shel Lab
Freezer Esmaltec 210L
Geladeira Brastemp H330L
Higrômetro digital Oregon
Microscópio Binocular Taimim

Qtd
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
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Moxo em Aço

1
Interlaboratório de Imunologia / Genética

Descrição do Equipamento
Agitadores de tubos Quimis
Balança analítica Gehaka BG 200 (AG 200)
Banho Maria Quimis
Barrilhete 10L Permution
Centrífuga Eppendorf Fanem
Cetrífuga Sorológica BE 6000 16T Bioeng
Cuba de Eletroforese Scieplas
Cuba de Eletroforese vertical Scieplas
Estante Aço Forte
Estufa Bacteriológica Digital Biopar
Fonte de Eletroforese Consort
Freezer 280L Brastemp vertical
Geladeira Brastemp H370
Lupa TE 1B Taimim
Moxo em aço
Sistema de fotodocumentação Vilberlourmart
Termociclador para P.C.R Mastercycler (Eppendorf)

Qtd
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
5
1
1

Bloco II - Patologia
Patologia (Verificação de Óbitos)
Descrição do Equipamento
Armário Aço Forte
Balança eletrônica Tolêdo
Cadeira escolar polipropileno Mac Móveis
Câmara frigorífica 8 gavetas
Carro Maca com suporte
Degaseificador modelo DGU - 2A
Estufa de esterilização e secagem
Freezer Côsul 310L
Incinerador hospitalar
Mesa de Mayo esmaltada c/ rodízio
Mesa de som
Mesa em aço inox p/ necrópsia c/ 1 cuba med. 2,50x0,80x0,85
Mesa inox c/ rodízio
Mesa Marelli LIP - 120 (1,20 x 0,70) com 3 gavetas
Mocho em aço
Serra elétrica p/ gesso 220v

Qtd
4
1
30
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
40
1
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Transformador Trifásico 3,0 KVA 380/220V

1

Bloco III – Habilidades e Cirurgia Experimental
Vestiário
Estante de aço larga dividida
DEL – Descontaminação esterilização e lavagem
Altoclave vertical Phoenix
Altoclave vertical Quimis
Armário de aço c/ 2 portas
Birô peq. de ferro c/ duas gavetas hospitalar
Estante de aço larga
Estante de aço larga dividida
Estufa de esterilização Biopar
Freezer Eletrolux H210 210 litros
Gelágua Esmaltec
Almoxarifado
Estante de aço larga
Mesa Marelli LIP - 120 (1,20 x 0,70) com 3 gavetas
Moxo em aço
Sala de Cirurgia 1
Armário de aço c/ 2 portas
Aspirador cirúrgico Olidef CZ
Estante de aço larga dividida
Foco auxiliar Darvas
Mesa cirúrgica p/ cães em fórmica
Mesa de ferro arredondada esmaltada hospitalar
Mesa de Mayo
Mesa em fórmica
Moxos em aço
Negatoscópio 1 corpo
Suportes p/ soro esmaltado
Sala de Cirurgia 2
Arcondicionado Split Carrier 30000BTU´S condensador
Arcondicionado Split Carrier 30000BTU´S evaporador
Armário de aço c/ 2 portas
Aspirador cirúrgico Olidef CZ
Carro de anestesia c/ respirador Takaoka
Estante de aço larga dividida
Foco auxiliar Darvas
Mesa cirúrgica p/ cães em fórmica
Mesa de ferro arredondada esmaltada hospitalar
Mesa em fórmica
Microscópio oftalmológico DF Vasconcelos

6
1
1
1
1
3
4
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Moxos em aço
Negatoscópio 1 corpo
Suportes p/ soro esmaltado

13
1
2

Sala de Recuperação 1
Arcondicionado Springer Mundial 18000BTU'S
Divã adulto preto
Foco auxiliar pequeno Darvas
Mesa para necrópsia em aço
Moxo em aço
Suporte p/ soro esmaltado
Sala de Recuperação 2
Arcondicionado Springer Mundial 18000BTU'S
Divã adulto preto
Maca p/ transporte de pacientes em madeira
Suportes p/ soro esmaltado
Sala de Raio-X
Aparelho de raio X completo Meditronix
Armário de aço c/ 2 portas
Fixador de raio X Lotus VisionLine
Revelador de raio X Lotus VisionLine VS36X
Sala de Cirurgia Contaminada
Armário de aço c/ 2 portas
Bisturí eletrico
Compressor cirúrgico C-71 PLUS
Estante de aço larga dividida
Foco auxiliar Darvas
Maca p/ transporte de pacientes em madeira
Mesa cirúrgica p/ cães em fórmica
Mesa em fórmica
Moxos em aço
Negatoscópio 1 corpo
Sonar - Detector fetal
Suportes p/ soro esmaltado

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
10
1
1
2

Bloco V - Biomorfologia
Microscopia 1
Descrição do Equipamento
Armário de madeira para TV
Armário de vidro
Microscópio Taimim
Microscópio Taimim com câmera de vídeo Sony
TV Philco 29`` Polegadas

Qtd
1
6
30
1
1
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Vídeo cassete Philco

1
Microscopia 2

Descrição do Equipamento
Armário de madeira para TV
Armário de vidro
Microscópio Taimim
Microscópio Taimim com câmera de vídeo Sony
TV Philco 29`` Polegadas
Vídeo cassete Philco

Qtd
1
6
30
1
1
1

Sala de Preparo/Histologia e Histopatologia
Descrição do Equipamento
Afiador de navalha OMA
Armário Aço Forte 2 portas
Balança analítica Ohaus
Balança de precisão Toledo
Banho Maria Dupi
Barrilhete Permution
Caixas de lâminas (Lâminas de Embriologia Galinha Ouriço do Mar)
Capela Permution
Chapa aquecedora Quimis
Desenvolvimento Embrionário 12 estágios
Destilador Quimis mod. 212
Estante Aço Forte
Estufa Quimis
Histotécnico Ancap
Luminária
Lupa
Lupa Microscópica Taimim
Capela Permution
Moxo em aço
Micrótomo Criostato
Lâminas Embriologia Ouriço do Mar
Lâminas Embriologia Galinha
Olho gigante 11 partes
Navalha 12cm c/ estojo

Qtd
1
2
1
1
1
1
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
62
1
60
60
1
2

Ossário
Descrição do Equipamento
Estante Aço forte
Freezer Consul 530L
Olho gigante 11 partes

Qtd
6
1
1
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Ventilador de parede Solaster

1
Anatomia 1

Descrição do Equipamento
Mesa em aço inox com escoamento central
Moxo em aço
Tripé de aço
Ventilador de parede Solaster

Qtd
12
46
11
8

Anatomia 2
Descrição do Equipamento
Mesa em aço inox com escoamento central
Moxo em aço
Tripé de aço
Ventilador de parede Solaster

Qtd
11
50
5
2

Campus Bloco VI – Biofisiologia e Farmacologia
Farmacologia
Descrição do Equipamento
Activity Cage, new microprocessor controlledmodel, standard package
including electronic unit, animal cage 7433 and sensors Nº série 3852,
2932, 322
Aparelho de PH
Aparelho de Pressão com coluna de mesa
Aspirador Quimis Q355D2
Balança eletrônica Toledo
Broca de Dentista Beltec LB – 100
Cadeira Secretária
Cadeira Auxiliar
Centrífuga refrigerada Hettich
Centrifugen Universal 32R
Chamber Isolater (UGO)
Cromatógrafo ( HPLC ) com Módulos acoplados Shimadzu
Dissecador
Estabilizador de Tensão SMS Revolution I
Estabilizador RAGTECH
Estabilizador Microsol 1000
Estabilizador Microsol 1500
Estabilizador Mister Power
Estero Tax
Filtro SAVNT VLP 200
Fonte MM – Micro Mobilizador

Qtd
1

1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

113

Freezer Brastemp Vertical 370 lts
Gaiola metabólica
Hole Board, complete with control unit and board Nº série 8102
HPLC Eletroquímico eletro fluorescência
Lavadoura Ultrassônica Computa
Liolifizador
Master Flex (Ugo Basile) Mod. Easy – Load 7518-00
Mesa Lip 125+ Lip 102
Mocho em aço giratório
Monitor AOC 15”
Passive Avoidance Control (Ugo Basile) Mod. 7551 – Esquiva
Plantar Test Unit, complete Nº série 7702
Purificador de Água Milipore
Recoder Gemini 2 Canais mod. 7070
Respirador para ratos
Rota-Rod Treadmill for Rats Accelerating model Nº série 7912

1
6
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1

Fisiologia
Descrição do Equipamento
Agitador aquecedor mod. 258 Fonem
Cytocentrífuge Labho CT12
Banho Maria Evilab
Banho Maria Quimis
Cadeira Secretária
Chamber Isolater 4000 SINGLE
Deionisador Quimis
Eletroforese Consort E143
Estabilizador Microsol 1000
Esteira Pigistress Plusar
Evaporador Carrier 60.000 BTU’s
Freezer Cônsul Horizontal 310 lts
Mesa Lip 091
Micro microtec Vésper
Monitor 15”
Placa Aquecedora
Quimógrafo

Qtd
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

Bioquímica
Descrição do Equipamento
Armário de Aço Forte 2 portas
Agitador de Tubos Fisaton
Agitador Rotativo Marconi Mod. 0099
Analisador PH 300 M

Qtd
1
1
1
1
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Banho Maria Quimis
Banho Maria Evilab
Balança Digital Toledo 6 Kg
Balança Analítica OHAUS
Barrilhete em PVC 5 lts.
Barrilhete em PVC 10 lts.
Capela de Exaustão de Gases
Cadeira Universitária Verde
Contador de Célula
Centrifuga PLC Series
Dissecador
Destilador Quimis
Evaporador Rotativo Quimis
Eletrocardiógrafo Cmos
Espectrofotômetro Gênesys 10uv
Estimulador Digital LE 12106
Electrophoresis Consort E143
Electrophoresis EPS 301
Estabilizador de Tensão SMS Revolution I
Estufa para esterelização e secagem Nevoni mod. Nu 15
Estetoscópio Adulto
Estetoscópio Infantil
Freezer Cônsul 310
Fotocolorimetro Micro Processado 500m
Freezer Brastemp Vertical 370
Foco Cirúrgico com lupa
Glicosímetro Advantage
Glicosímetro Prestige
Guilhotina Pequena para Ratos
Gaiolas Metabólicas (UGO BASILE)
Liquidificador Arno
Lupa Binocular Taimim
Lavador de pipetas
Mesa inox com furo
Mini Agitador Quimis
Mesa Lip 125
Manta Acrílica Fisaton
Mini Agitador de Soluções Quimis
Microscópio Biológico Tm 18-A
Placa Aquecedora Quimis mod. 313-21
Quimógrafo
Razel
Secador de pipetas
Sistema de Eletro-Forese EPS 301
Schott Duran 1000 ml

3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
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Sirige Size Ranzel (UGO BASILE)
Tensmed IV
Tensiômetro Adulto
Tensiômetro Infantil

1
1
4
1
Farmácia Viva

Descrição do Equipamento
Aparelho de PH Quimis Digital
Agitador de Solução Quimis Q 232-2
Armário Aço forte com 2 portas
Balança Eletrônica Marte AS 5000 C
Balança Analítica Quimis Q-500L 210C
Barrilhete 10 litros
Barrilhete 20 litros
Botijão de gás 13Kg
Cadeira Secretária
Envasadeira p/ cremes e pomada com bico farmacêutico
Envasadora p/ cremes em potes Gel pratic
Encapsulador p/ 180 cápsulas MR multilabor
Estabilizador Microsol 1000
Estufa para esterelização e secagem nevoni mod. Nu-13
Evaporador Rotativo – Quimis
Evaporador de Ar Carrier 60.000 BTU’s
Fogão industrial
Máquina seladora de sacos Selp
Mesa Marreli Lip – 91
Microscópio Biológico Tm 18-A
Mocho em Aço
Peneira p/ análise granulométrica N° 40 Granutest
Percolador em PVC Permution
Refrigerador Vertical Brastemp 370
Secadora SELP
Triturador (Moinho) Trapp

Qtd
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
21
2
2
1
1
1

Sala de demonstração – Prática dos cães
Descrição do Equipamento
Bisturi eletrônico BM 560
Estante em aço aberta
Mesa mayo
Mesa Cirúrgica em fórmica
Mesa auxiliar em fórmica
Mocho em aço giratório
Respirador para cães

Qtd
1
1
1
1
1
21
1
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Bloco VII – Biotério
Descrição do Equipamento
Balança adulto Welmy
Estante comum Aço Forte
Estante larga Aço Forte
Gaiola para camundongo 30x20x13cm Beiramar
Gaiola para camundongo 30x20x13cm mod. GC - 110 Beiramar
Gaiola para ratos 49x34x16cm Beiramar
Gaiola para ratos 49x34x16cm mod. GK - 115 Beiramar
Prateleira de ferro para cobaias
Prateleira dupla de ferro para cobaias

Qtd
1
12
1
40
40
60
60
6
3

