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1 CONTEXTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO CURSO
1.1 Histórico e contextualização do curso

O Curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ)
foi criado a partir da necessidade de investimento na formação 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, nos anos subsequentes a construção do
Sistema Único de saúde (SUS), no Estado. Essa nova concepção exigia uma melhor
distribuição territorial do profissional médico, ou seja, a sua fixação mais próxima da
população, onde fosse possível desenvolver ações de promoção da saúde,
prevenção e cura de doenças e a reabilitação do paciente.
No caso específico da Região do Cariri, já era evidente e registrada
oficialmente desde 1968, a carência de uma instituição de formação médica, quando
foi publicada a Lei Municipal nº 330, de 26 de setembro de 1968, criando a FMJ que,
no entanto, levou mais de 30 anos para ser de fato implantada. Outra evidência
dessa carência foi demonstrada pelo grande contingente de candidatos inscritos no
vestibular da FMJ, apresentando um percentual de mais de 90% de candidatos da
Região Nordeste. Essa demanda pode ser justificada pela posição geográfica do
Cariri, que abriga uma área conhecida como CRAJUBAR (acrônimo das suas
maiores cidades: Crato, Juazeiro e Barbalha), aproximadamente equidistante, em
torno de 600 quilômetros, de todas as capitais da Região Nordeste.
O médico barbalhense radicado em Juazeiro do Norte José Mauro Castelo
Branco Sampaio foi o grande idealizador da FMJ. Duas vezes prefeito de Juazeiro,
com um intervalo de quase 30 anos entre suas gestões, manteve um aguerrido
espírito de luta na busca da realização do sonho de formar médicos com perfil
adequado para as necessidades da região. Em companhia do médico Ernani
Vitorino Aboim, grande colaborador logístico, peregrinou em diversas instâncias
públicas, municipais, estaduais e federais na tentativa de realizar o intento. Ressaltese, porém, que o primeiro apoio veio do setor privado, mais precisamente da
Sociedade de Ensino Superior do Ceará (SESCE).
A SESCE, com sede e foro na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, foi
criada em 08 de julho de 1996 e seu maior objetivo é manter cursos de nível
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superior – graduação, tecnológicos, sequenciais, 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, de produção e troca de conhecimentos. O perfil dos profissionais que
deseja formar obedece a esta realidade. Dessa forma, a Faculdade de Medicina
idealizada por Mauro Sampaio e Ernani Aboim se apresentava compatível com o
objetivo da SESCE, que assumiu o desafio de implantar a segunda Faculdade de
Medicina do Ceará. A primeira foi fundada em 1944, em Fortaleza, e posteriormente
federalizada com a criação da Universidade Federal do Ceará.
O médico e almirante juazeirense Dr. Ernani Vitorino Aboim Silva, com
competência e determinação. 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.
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 tanto contrárias quanto favoráveis. Os que não
concordavam com a implantação da FMJ pautavam seu discurso na polêmica
questão

do

público

versus

o

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, estava
melhorando 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 Ceará, ao final da década de 90, havia uma grande concentração de
médicos na capital, na relação de 01 médico para cada 500 habitantes, enquanto no
interior a relação era de 01 médico para cada 4.500 habitantes (informação não
oficial, oferecida ao Conselho Regional de Medicina, em 1998, pelo médico Antônio
Carlyle Holanda Lavor, CRM 590).
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Dessa forma, por ocasião da análise do projeto do curso pelo Conselho
Estadual de Saúde (CESAU), as argumentações do Conselheiro Antônio Carlyle
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. Carlyle 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. Carlyle que, apesar da boa aceitação da
estratégia pelos gestores municipais, as dificuldades operacionais logo surgiriam,
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 e representaria outro
obstáculo para a garantia da descentralização do serviço de saúde. 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 necessidade do sistema de saúde.
Finalizando o seu parecer em relação à aprovação do Curso de Medicina de
Juazeiro do Norte pelo CESAU, o Doutor Carlyle 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, tendo
sido este parecer acatado.
Na revisão do currículo, foi incluído o eixo longitudinal 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. Assim, o Curso de Medicina da
FMJ atendia às recomendações para a formação de recursos humanos para a
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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.

1.2 Inserção regional

A Estácio FMJ está localizada na cidade de Juazeiro do Norte, cidade do
extremo sul do Estado do Ceará, no chamado Vale do Cariri, distante cerca de 560
km de Fortaleza, pela BR 116. Juazeiro do Norte é a maior cidade do interior
cearense e uma das principais cidades da região Nordeste. No Cariri cearense, em
29 de junho de 2009, foi criada a Região Metropolitana do Cariri-RMC, que surgiu a
partir da conurbação entre os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha,
denominada Crajubar. Somando-se a eles, foram incluídas nessa RMC as cidades
situadas no Cariri Cearense: Caririaçu, Farias Brito, Missão Velha, Jardim, Nova
Olinda e Santana do Cariri.
As cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha – Triângulo CRAJUBAR distam apenas 10 km entre elas, e estão equidistantes 500 a 600 km das capitais
nordestinas, caracterizando um importante centro geográfico e de desenvolvimento
do nordeste brasileiro.
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Figura 1 - Posição de do município de Juazeiro do Norte em relação às demais
capitais do Nordeste

O Setor terciário é o principal setor da economia juazeirense, respondendo
por 69,6% do PIB municipal, destaca-se tanto no varejo quanto no atacado, atraindo
compradores de municípios e estados vizinhos, devido à sua condição de centro
regional.
Dados mais recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2009), mostram a Região Metropolitana do
Cariri (RMC), possui hoje uma população estimada de 560.325 habitantes.
O Cariri é considerado uma região geoeconômica que ocupa a porção
meridional do Ceará. Limita-se com os Estados do Pernambuco, Piauí e Paraíba,
situando-se no centro da Região Nordeste do Brasil, possuindo, assim, uma posição
estratégica em virtude da equidistância e de suas relações com os centros mais

11

dinâmicos da Região. O Cariri nasceu e se desenvolveu dentro da perspectiva de
centro de uma área que, antes de pertencer aos estados, sempre se viu como uma
unidade histórico-cultural-econômica centrada na Chapada do Araripe que a
distinguia das demais.
Reconhecida como polo da cultura cearense, o Cariri é rico na diversidade
de manifestações socioculturais, merecendo destaque as danças (reisado e
maneiro-pau), as artes plásticas, (esculturas, pinturas e xilogravuras), a religiosidade
expressiva pela devoção ao Padre Cícero que traz ao Juazeiro milhares de romeiros
anualmente, bem como a música e a leitura de cordel. É uma região econômica de
inspiração agrícola, com um suporte comum: a cana-de-açúcar. Não obstante
desponta no cenário nacional como grande polo produtor de mel, a partir da
apicultura (a cidade de Juazeiro do Norte tem sua economia ainda mais
incrementada pelo comércio fomentado pelo turismo religioso, sendo um núcleo de
forte migração no Cariri cearense).
A posição estratégica da região a transforma num importante polo comercial
do Nordeste, com fácil acesso a um mercado de mais de 40 milhões de
consumidores. A característica de ser ―Centro do Nordeste‖ apresenta o Cariri como
núcleo potencial de atendimento às demandas de educação profissional da região e
das regiões circunvizinhas.
A educação formal envolvendo a família e as instituições de ensino
constroem os valores e princípios éticos e proporciona o conhecimento básico e
especializado necessários ao crescimento individual na vida pessoal, social e
produtiva dos indivíduos.
A educação profissional permite aos indivíduos as condições para o acesso
ao emprego e às oportunidades proporcionadas pelo desenvolvimento, ao mesmo
tempo em que eleva a produtividade e a eficiência do sistema. Está direcionada para
o atendimento das demandas presentes no mercado, para as demandas futuras
decorrentes deste e da implantação de empreendimentos incentivados pelas
políticas públicas e da promoção de habilidades e talentos de aplicação em múltiplas
oportunidades de emprego e trabalho, tendo como base a disseminação da cultura
empreendedora.
Percebe-se, no Cariri, o esforço que é despendido na educação de
profissionais para suprir a carência de conhecimentos e habilidades necessários à
gestão das organizações nesse cenário projetado.
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A FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE, por
sua atuação na área educacional, se insere no projeto de desenvolvimento
sustentável do Estado do Ceará e seguindo a tendência evolutiva local, planeja
ampliar a oferta de vagas e programas voltados para a demanda em saúde da
Região.
É uma das instituições fundadoras do Polo de Educação Permanente em
Saúde do Cariri, com sede no Crato-CE e faz parte da RENASF – Rede Nordeste de
Formação em Saúde da Família, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz–
Fiocruz e com outras Instituições de Ensino Superior da Região Nordeste,
objetivando manter um processo de educação permanente, com produção de
conhecimento científico, tecnológico e de inovação na área de Saúde da Família na
Região Nordeste.
Devido ao fato da Estácio FMJ ter sido a pioneira no ensino privado de
medicina no interior cearense, conseguir captar alunos de diferentes estados, primar
por um ensino de alta qualidade com docentes qualificados e com êxito no mercado
de trabalho ela conseguiu a visibilidade necessária para instituição de educação com
foco em saúde em todo o nordeste brasileiro.
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2 CONCEPÇÃO DO CURSO
A Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio - FMJ),
situada em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, abriga o Curso de Medicina que
tem como objetivo a formação de bacharéis em medicina com perfil de competência
compatível com a atuação em qualquer área da medicina geral, imbuídos de espírito
crítico, 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 da região onde a Faculdade
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, pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais
de 2001, o projeto inicialmente elaborado foi aperfeiçoado e aprovado pela
Comissão de Avaliação do Ministério da Educação (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
para melhor adequação do Curso às Diretrizes Nacionais para o Currículo de
Graduação em Medicina. As sugestões levantadas foram posteriormente analisadas,
sendo posteriormente criado o Núcleo para Assuntos Educacionais (NAE) e do
Núcleo 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, com participação efetiva do Núcleo
Docente Estruturante e do Colegiado, após discussão de propostas, atualizou o
currículo,

o

ementário

e

a

bibliografia,

na

perspectiva

de

uma

maior

interdisciplinaridade e adequação às novas diretrizes curriculares.
O curso é constituído de 12 semestres com carga horária mínima de 9.724
horas, destas 3520 são de estágio obrigatório (internato) nos dois últimos anos. O
tempo mínimo de integralização do curso é de seis anos. O currículo está constituído
por disciplinas integradas visando atualização necessária de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014.
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O acesso ao serviço de saúde é uma oportunidade determinante na
qualidade de vida da população e, como tal, tem se tornado um foco essencial para
nossa

IES,

particularmente

na

compreensão

das

políticas

públicas

de

desenvolvimento social e econômico interligadas, além das dimensões individuais e
coletivas de necessidades no processo saúde/doença das pessoas e populações.
É mister salientar que no Brasil, o Sistema Único de Saúde – SUS, criado a
partir da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis 8.080/90 e
8.142/90, pode ser considerado 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, vêm se construindo e incrementando políticas nas esferas nacional,
estadual e municipal em torno da consolidação das diretrizes e princípios do SUS.
Desse modo, no Ceará, o esforço para a 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. Os gestores municipais, por
estarem, a partir de então, mais próximos da realidade e das necessidades do setor
da saúde, passaram a reconhecer a importância do processo de territorialização
para melhor organização da atenção à saúde, gerando um programa de
descentralização

da

assistência,

com

base

no

território

no

município,

operacionalizado por equipes multiprofissionais capazes de compreender as
necessidades locais e desenvolver ações voltadas para o enfrentamento dos
principais problemas da população adstrita. Essa proposta teve impacto no
Ministério da Saúde e transformou-se em política nacional, nascendo assim 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 baixa disponibilidade de profissionais
médicos capacitados para o novo modelo de atenção à saúde. Ademais, a
concentração desses profissionais nos grandes centros urbanos constituiu-se em
outro obstáculo para garantir a descentralização. Um enorme esforço passou a ser
desenvolvido na elaboração e execução de cursos de capacitação para os
profissionais já inseridos no sistema. Porém, era necessário investir na formação
para que, em médio prazo, houvesse disponibilidade de médicos com um perfil
diferenciado, adequado à demanda apresentada.
A relevância do curso de medicina da Estácio FMJ, se configura portanto
como importante nicho educacional para a região Nordeste, particularmente para a
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região do Cariri e para a cidade de Juazeiro do Norte. Quando foi criado, era um dos
únicos cursos de medicina localizados em uma cidade do interior nessa região do
país. Logo em seguida à sua criação, a UFC – Universidade Federal do Ceará criou
um campus avançado na vizinha cidade de Barbalha e instalou ali um dos seus
cursos de medicina. Ambas as instituições vêm formando médicos de elevada
competência, éticos e humanos, sobretudo encimados e conhecedores da realidade
da saúde locorregional.
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 a
criação de um curso sediado no interior do Estado, com uma proposta de formar
médicos que apresentassem compreensão peculiar do homem e do mundo e
familiarizados com o contexto representado pela necessidade gerada pelo novo
sistema de saúde vigente supramencionado. Nesse contexto, para atender às novas
demandas, é que foi criada, em 2000, a Faculdade de Medicina, na cidade de
Juazeiro do Norte.
A inserção do curso no contexto social/econômico e cultural da região é
indicador de implementação pedagógica desde sua concepção e vem sendo
reforçada com o passar dos anos aprimorando a formação médica em estudos e
atividades envolvendo a problemática local com participação ativa na comunidade,
construindo conhecimento técnico-científico a partir da religação de saberes entre as
estratégias da IES e as demandas da comunidade.
O curso de Medicina da Estácio FMJ, desse modo, atende às políticas
nacionais de educação com a execução de atividades significativas e pró-ativas, na
aplicação de metodologias que implicam na produção de um conhecimento
dinâmico, coletivo, interdisciplinar e integrador na formação do futuro médico.
É importante ressaltar que uma prática na IES diz respeito à revisão
permanente do PPC para que o mesmo se mantenha atualizado com as demandas
educacionais e tecnológicas condizentes com as evoluções na profissão médica,
sempre atendendo aos preceitos das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Medicina (DCNs).
O Curso de Medicina da Estácio FMJ prevê contato dos alunos, desde o
início do curso, com a atenção primária à saúde, qualificando-o para uma realidade
local repleta de circunstâncias significativa a sua formação. A influência dessa
Faculdade nos espaços da determinação social do processo saúde e doença se faz
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notória em toda região onde ela encontra-se inserida – o Vale do Cariri, no sul do
Estado do Ceará e estados circunvizinhos – não só pelo incentivo científico, social e
cultural, mas principalmente na qualidade do ensino e da aprendizagem, em
consonância com o serviço de saúde ofertado à população. A participação ativa dos
alunos no sistema local de saúde vem gerando melhorias no desempenho
teórico/prático dos serviços, especialmente no que diz respeito à instalação de um
sistema de referência efetivo, compatível com as demandas locais, que
proporcionam aos graduandos não só conhecimento teórico, mas também
envolvimento

humano

com

os

indivíduos,

famílias

e

comunidade.

Essas

oportunidades integram as experiências de ensino, pesquisa e extensão. Com o
apoio do Núcleo de Pesquisa e Extensão-NUPE, são oferecidas bolsas de iniciação
a pesquisa, assim como bolsas de extensão, no favorecer o aprimoramento crítico e
a transformação do conhecimento, assim como o incentivo a monitoria. Essas
demandas sublinham o mecanismo de aproveitamento de estudos e práticas
essencialmente voltadas para as necessidades da comunidade local. Ações de
Responsabilidade Social são planejadas no intuito de inserir a participação
compromissada com situações significativas no atendimento de circunstâncias
envoltas a vulnerabilidade, risco social e agravos à saúde, tomando como parâmetro
pedagógico o incentivo à postura aberta à transformação do conhecimento e da
própria prática.
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3 OBJETIVOS DO CURSO
3.1 Objetivo geral

O curso tem como objetivo formar médicos capazes de atuar em saúde no
seu contexto mais amplo, incluindo a promoção, a prevenção, tratamento e
reabilitação nos mais diversos níveis de atenção à saúde, nos âmbito individual e
coletivo.
A estrutura curricular é pensada com o objetivo de formar médicos
generalistas, humanistas, críticos e reflexivos, capazes de atuar no processo de
saúde–doença, conciliando as necessidades do paciente, assim como da
comunidade, a partir do processo de conscientização da teoria em consonância com
a prática atuante, tendo a determinação social do processo saúde/doença como
principal elemento balizador.
A Estácio FMJ se preocupa, a partir desta premissa, com o contexto
educacional e com as políticas institucionais no âmbito do curso, visando que o
estudante de medicina tenha o apoio institucional necessário para desenvolver seus
talentos, de forma a contemplar o ensino e a aprendizagem de forma coesa, crítica e
humanizada. Além disso, a faculdade também incentiva a participação de docentes
e de técnicos-administrativos em cursos de capacitação e em atividades (como
congressos, workshops, estágios, mobilidade, entre outros) no intuito de qualificar
cada vez mais o seu corpo operacional/técnico em uma formação global focada na
responsabilidade social e no compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade
humana, da saúde integral do ser humano.

3.2 Objetivos específicos

a) Desenvolver práticas, habilidades e atitudes relativas à promoção de

saúde, prevenção, diagnóstico, cuidados relacionados a agravos ou
doenças, possibilitando melhor qualidade de vida e inclusão social de
pessoas, de acordo com suas necessidades de saúde nos campos da
saúde reprodutiva, da criança e adolescentes, da mulher, do adulto, do
trabalhador e do idoso;
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b) Realizar a abordagem integral de cuidados médicos ao paciente,

incluindo suas relações familiares, comunitárias e de trabalho para
identificar fatores de risco, comportamentos no estado de saúde, de
doença e relativos à recuperação e reabilitação;
c) Resolver problemas de saúde mais comuns das pessoas, das famílias e

das comunidades;
d) Exercer cuidados integrais de saúde com resolubilidade esperada para a

maior parte dos casos, identificando as situações que precisam inserirse nos sistemas de regulação para referência aos níveis especializados
de atenção;
e) Atuar de acordo com os padrões de boas práticas de saúde em relação

ao pacientes, suas famílias, os profissionais e as instituições de saúde,
com base nas melhores evidências científicas, normas éticas e conduta
profissional e compromisso social;
f)

Desenvolver práticas de educação em saúde para grupos populacionais
e de pacientes, de forma inteligível e compreensível, respeitando as
diferenças culturais e educacionais, com escuta cuidadosa aos
interesses desses interlocutores;

g) Integrar sua atuação àquelas os demais profissionais da área da saúde

para analisar/diagnosticar os casos de uma determinada comunidade,
fortalecendo as propostas de cuidados em equipe;
h) Estar apto a tomar decisões visando o uso apropriado, com eficácia

esperada e melhor relação custo/efetividade, das tecnologias médicas
em geral, tais como medicamentos e equipamentos utilizados em seus
procedimentos e práticas,
representativas.

com

base em evidências

científicas
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4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO
O curso de Medicina define como perfil objetivo para o egresso, aquele que
se relaciona à possibilidade de atuação do médico nos diferentes níveis e serviços
do Sistema Único de Saúde (SUS), integrando equipes multi profissionais voltadas
para ações de prevenção de agravos, promoção, proteção, recuperação e
reabilitação, considerando necessidades individuais e coletivas em saúde. Sua
prática deverá ser facilitadora da integração contínua entre as diferentes instâncias
do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente nos contextos de vida e
nos determinantes histórico sociais do processo saúde doença, analisando-os e
procurando soluções compartilhadas no enfrentamento da diversidade de problemas
que se relacionem à saúde dos indivíduos e comunidades. O médico egresso do
curso de Medicina deverá ter competências gerais e específicas, as quais permitam
sua atuação dentro dos mais altos padrões de qualidade técnico científica, sempre
considerando princípios éticos, compromisso social, defesa da dignidade humana e
respeito à autonomia das pessoas sob cuidado. Deverá estar apto a tomar decisões
compartilhadas com as famílias e aqueles sobre seus cuidados, visando o uso
apropriado das tecnologias médicas em geral, tais como medicamentos e
equipamentos utilizados em seus procedimentos e práticas, na definição de planos
terapêuticos, avaliando a eficácia e a melhor relação custo-efetividade, com base
nas melhores evidências científicas, nas diversidades culturais, além da segurança
dos indivíduos e das coletividades atendidos. Também se inclui como habilidade
indispensável a comunicação, o que envolve tanto a comunicação verbal, quanto a
não verbal, assim como habilidades de escrita e leitura, reconhecendo-se a
importância que deve ser dada à sua responsabilidade na comunicação adequada
com todos os membros da equipe de saúde, os usuários dos serviços e seus
familiares, pautando-se nos objetivos da boa prática médica. Os egressos da
graduação em Medicina devem ser capazes de aprender continuamente, sendo
importante que no curso tenham a oportunidade de aprender a aprender, visando o
compromisso com a sua educação continuada e a capacitação das futuras gerações
de profissionais, prioritariamente no SUS. Espera-se que o egresso esteja em
condições de suspeitar, detectar, diagnosticar e tratar corretamente as principais
doenças ou agravos relacionados aos indivíduos e grupos sociais, em todas as
fases do ciclo biológico, com prioridade para a relevância das situações de maior
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prevalência, nos diferentes contextos regionais, assim como na consideração dos
aspectos relacionados à vulnerabilidade e riscos diferenciados, atuando com
prudência e oportunidade ao reconhecer os limites de suas competências e as
responsabilidades inerentes a cada nível de atenção, na decisão sobre
encaminhamentos nos sistemas formais de regulação no sistema. O egresso do
curso de Medicina deverá fundamentalmente saber otimizar o uso dos recursos
propedêuticos, valorizando o método clínico e o cuidado centrado na pessoa, em
todos seus aspectos, inserido numa perspectiva individual e coletiva de atenção à
saúde.
Assim, o médico formado na Estácio FMJ apresentará formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva, sobretudo ética, sendo capaz de entender as
singularidades e os determinantes sociais e culturais da população na qual está
inserido. Sendo ainda, capaz de atuar no processo saúde-doença, naquilo que
permeia a transversalidade em sua prática, nos diversos pontos de atenção da rede
dos Serviços de Saúde, com ênfase primordial na atenção primária, estando
habilitado para atuar nas áreas assistencial, acadêmica e de pesquisa.
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5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO

As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa que constam
no PDI da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio-FMJ já
estão implementadas no âmbito do curso de graduação em Medicina.

5.1 Ensino

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão
institucional democrática e de construir um projeto acadêmico integralizado e ao
mesmo tempo respeitando as suas regionalidades, o curso de medicina realiza uma
gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da
comunidade universitária e o Núcleo Docente Estruturante (NDE).
Desta maneira, o Curso de Medicina possui em sua gestão organizacional a
seguinte

composição:

Coordenação

do

Curso,

Coordenação

de

Estágios,

Coordenação de disciplinas e representante discente. Além disso, faz parte desta
gestão, o Colegiado do Curso, responsável pela implementação das atualizações e
planejamento operacional do Curso junto com os professores que compõem o NDE,
baseados no Projeto Pedagógico e de acordo com as Diretrizes do PDI da IES.
A gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que
orientam a gestão institucional, busca promover a unidade acadêmica e pedagógica
do curso, garantindo o mesmo padrão de qualidade para o ensino oferecido nos
diferentes Campi, mediante as estratégias de ensino/aprendizagem desenvolvidas
na região onde o curso está inserido.
Esta gestão tem como principal objetivo formar médicos generalistas,
atualizados e conhecedores da realidade local, através da integração com os
professores responsáveis pelas Disciplinas do curso, tornando todo o sistema
administrativo-acadêmico aberto, em constante atualização com as informações
oriundas tanto das demandas dos professores como dos alunos, a partir de
informações compartilhadas de todos os campi onde existe o curso de Medicina.
A Atividade Acadêmica Complementar não é contemplada na matriz
curricular do curso de medicina, mas está presente nas atividades do curso
contribuindo com ampla integração entre o corpo docente e discente, tendo a
preocupação de integrar o aluno dentro do contexto pedagógico do curso, através de
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atividades como seminários, palestras, cursos de atualização, promovendo uma
visão crítica e reflexiva sobre a realidade profissional que o corpo discente irá
enfrentar ao fim do seu curso.
A gestão do Curso busca ainda como compromissos básicos norteadores de
suas ações, a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca
constante da qualidade acadêmica. Para tanto, a estrutura acadêmico-administrativa
planejada e participativa favorece a agilidade e organicidade dos processos de
gestão voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais
amplas de gestão propostas pela IES.

5.2 Pesquisa e extensão

O Núcleo de Pesquisa e Extensão - NUPE, criado pela Faculdade de
Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio FMJ, tem como missão oferecer
aos alunos e professores a possibilidade de participação em atividades acadêmicas
no espaço científico e de extensão. Proporciona que alunos e professores realizem
ações de pesquisa e extensão criando um diferencial na formação universitária,
oferecendo

pari

passu

uma

variedade

de

atividades

complementares

e

extracurriculares. Nesta perspectiva, o NUPE está calcado nos quatro pilares
apontados pela UNESCO para uma nova educação: 1) aprender a ser
(desenvolvimento pessoal); 2) aprender a conviver (desenvolvimento social); 3)
aprender a fazer (competência produtiva) e, 4) aprender a conhecer (competência
cognitiva).
Os principais objetivos do NUPE são:
a) Estimular e apoiar a produção de conhecimento em todos os níveis de
ensino e em todas as áreas do conhecimento;
b) Desenvolver uma política de pesquisa em acordo com outras instâncias
responsáveis pelo gerenciamento da pesquisa na Faculdade, como o
nosso Comitê de Iniciação Científica;
c) Desenvolver e ampliar programas de fomento de modo a atender às
demandas das atividades de pesquisa já consolidadas e favorecer o
surgimento de novas iniciativas;
d) Apoiar, organizar e divulgar a produção científica na Faculdade;
e) Divulgar oportunidades de financiamentos de pesquisa;
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f) Proporcionar ao pesquisador as informações necessárias para o
encaminhamento de projetos aos órgãos de fomento;
g) Proporcionar ao discente oportunidade de se integrar a projetos de
pesquisa, visando a sua capacitação no fazer científico;
h) Auxiliar a ampliação das relações entre à pesquisa da Faculdade e a
Comunidade Externa.
As atividades de pesquisa, sob responsabilidade do NUPE,

são

coordenadas pela Professora Patrícia Gonçalves Pinheiro e se destacam com a
realização de eventos científicos ao longo de todo o ano integrados aos demais
cursos da área de saúde, abertos a toda a comunidade científica. Além disto, o
apoio à participação em eventos técnico-científicos por docentes e discentes é uma
realidade na Estácio FMJ, além da disponibilização de bolsas, através de editais
anuais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC),
gerenciadas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade.
A Estácio FMJ fundamenta sua política institucional de Pesquisa, na
Iniciação Científica e nas práticas investigativas a ela relacionadas, articulando-se
com o Ensino e a Extensão. Compreende que os resultados devem ser divulgados
para a sociedade, sempre em consonância com os projetos pedagógicos dos
cursos. Além de fortalecer, através da divulgação dos resultados, o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) é exigido como pré-requisito para a conclusão do curso
de Medicina, o que resulta na extensa produção acadêmica dos docentes e
discentes da Estácio FMJ.
Nesse sentido, sua Política de Pesquisa pauta-se na compreensão de que
são necessários, ao desenvolvimento do espírito crítico, o incentivo a reflexividade
constante e, particularmente, a religação de saberes na interface com a promoção
da ética, da humanização e da responsabilidade social.
A Estácio FMJ conta com financiamento próprio para projetos de pesquisa e
bolsas de Iniciação Científica, por meio de editais anuais de processo seletivo. Além
disso, no momento, a Estácio/FMJ conta com dois financiamentos para projetos de
pesquisa, ambos Coordenados pela Profa. Dra. Glauce Socorro de Barros Viana,
Representante Institucional junto ao CNPq (RIC). Os seguintes projetos contam com
a participação das Universidades Federal do Ceará e Federal do Piauí:
a) Chamada

MCTI/CNPq/Edital

Universal

14/2014-Faixa

C-

até

$120.000,00. Valor global concedido: $118.884,92. O convênio inclui
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ainda 1 bolsa de IC e 1 bolsa de AT. Título do Projeto: Estudo dos
efeitos neuroprotetores de Myracrodruon urundeuva (aroeira-do-sertão)
e componentes bioativos em modelo experimental de doença de
Parkinon:

avaliações

comportamental,

neuroquímica

e

imunohistoquímica.
b) Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico- FUNCAP; Chamada 07/2013- PPSUS-CE no valor global
de $ 280.168,00. Título do Projeto: Estudo Farmacológico de Plantas
Medicinais: Foco no potencial terapêutico para prevenção e tratamento
de doenças do SNC e crônicas neurodegenerativas e sua aplicabilidade
no SUS.
Vários dos integrantes do Programa de IC da Estácio FMJ participam de
Seminários e Congressos principalmente aqueles realizados no país como: Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental
(SBFTE); Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); Reunião Anual
da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNEC); Sociedade
Brasileira de Plantas Medicinais (SBPM); Federação das Sociedades de Biologia
Experimental (FESBE). Além destas, outras são fórum de apresentação de trabalhos
de pesquisa como é o caso das Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia onde são apresentados trabalhos sobre os efeitos
antidiabéticos de plantas medicinais e de seus princípios ativos.
Atualmente a Estácio FMJ conta com 43 projetos de Iniciação Científica,
sendo que 29 são desenvolvidos por alunos do curso de medicina, listados abaixo:
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Tabela 1 - Projetos de Iniciação Científico
PROJETO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
SEXUALIDADE E SÍNDROME
DE DOWN: ASPECTOS
PSICO‐SOCIAIS

COORDENADOR
DOCENTE
ERLANE MARQUES
RIBEIRO

A UTILIZAÇÃO DA
INTOXICAÇÃO EXÓGENA NA
TENTATIVA DE SUICÍDIO POR
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA
AÇÃO NEUROPROTETORA
DO PRÉ‐TRATAMENTO
CRÔNICO COM PIPERINA NA
FASE CRÔNICA DO MODELO
DE EPILEPSIA INDUZIDA POR
PILOCARPINA EM
CAMUNDONGOS

MODESTO LEITE
ROLIM NETO

ATIVIDADE ANTIDEPRESSIVA
DA CETAMINA NO TESTE DO
NADO FORÇADO: ÊNFASE
NAS ANÁLISES
IMUNOHISTOQUÍMICAS NO
CÓRTEX PRÉ‐ FRONTAL E
HIPOCAMPO
ATIVIDADE
HIPOGLICEMIANTE DO
EXTRATO AQUOSO DE HYBA
NTHUS IPECACUANHA LINN.
SOZINHO OU ASSOCIADO
COM HIPOGLICEMIANTES
ORAIS EM MODELO DE
DIABETES EM RATOS
INDUZIDO POR ALOXANO

GLAUCE SOCORRO
BARROS VIANA

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA
BACTERIANA NA REGIÃO DO
CARIRI CEARENSE

FERNANDO GOMES
FIGUEREDO

GIOVANY MICHELY
PINTO DA CRUZ

SAMYA DE ARAÚJO
NEVES

DISCENTES VINCULADOS
CICERA LUANA CRUZ
TAVARES
ERIKA LEOPOLDINA DA
SILVA MACÊDO
JÉSSICA DE OLIVEIRA
FARIAS
LARISSA ANTÔNIA DA
COSTA TRIGUEIRO
JAMILE DE MELO
CASADO PEREIRA

MARIA TAIANNY
GONÇALO
BÁRBARA TORQUATO
ALVES
FERNANDA FERREIRA
CARVALHO
SÂMIA ISRAELE BRAZ DO
NASCIMENTO
BRUNA CALDAS CAMOS

ISIS QUEIROGA BEZERRA
LUCAS DE LUCENA
LOPES
NATÁLIA MOREIRA
GARCIA FEITOSA
PEDRO SOUSA LEITE
PIBIC
WANDERLEY
GONÇALVES CORDEIRO
JUNIOR
ANA PAULA MESQUITA
UCHOA
ANDRESSA DE SOUSA
PEREIRA DE MEDEIROS
FELIPE MATHEUS NUNES
GABRIELA NAYARA
PEREIRA ALVES
FERNANDES MACEDO
JONATHAN ALMEIDA
MOURA
LEANDRO EDUARDO
SENA DE OLIVEIRA
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AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
NEUROPROTETORAS DA
CETAMINA EM RATOS
SUBMETIDOS À ISQUEMIA
CEREBRAL GLOBAL
AVALIAÇÃO DO EFEITO
NEUROPROTETOR DE
ESTRATO SECO
PADRONIZADO DA CASCA
DA CAULE DE
MYRACRODRUON
URUNDEUVA FR. (AROEIRA
DO SERTÃO)
AVALIAÇÃO DO EFEITO
NEUROPROTETOR DO
ÁCIDO VALPRÓICO EM
MODELO DE ISQUEMIA
GLOBAL TRANSITÓRIA EM
RATOS

ELAINE CRISTINA
PEREIRA LUCETTI

AVALIAÇÃO DO MANEJO DA
INSULINA E SEU IMPACTO
NO CONTROLE GLICÊMICO
EM PACIENTES DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
NO CARIRI‐ CE

THYCIARA
FONTENELE
MARQUES

LÍLIAN SAMARA AQUINO
SANTOS
LUCAS LUCENA DE
LOPES
LUCAS MANOEL ALVES
LIMA
MATEUS SAMPAIO CRUZ
ROMÃO
MÔNICA SAMPAIO CRUZ
ROMÃO
NATÁLIA KELLY ALENCAR
ALVES
SÂMIA ISRAELE BRAZ DO
NASCIMENTO
THAIS BRITO VIANA
WENDNEY HUDSON DE
ALENCAR FONTES
EDILENE GABRIELLE
LEITE DOS SANTOS

GLAUCE SOCORRO
BARROS VIANA

BRENDA GOMES
NOGUEIRA
EDUARDO MULATO DO
VALE

MONALISA RIBEIRO
SILVA

DANIELLY GONÇALVES
SOMBRA LIMA
GABRIEL CABRAL
ALENCAR DOS SANTOS
JONATHAN ALMEIDA
MOURA
KEICY PARENTE DE
SIQUEIRA
LUCAS LEIMING TELLES
PARENTE
GABRIEL PINHEIRO
MACHADO
GLEYCIANE LANDIM DA
SILVA
LORENA PEREIRA
BERNARDO
RUTH FIGUEIREDO DE
WATRUSI LIMA DE
OLIVEIRA
IGOR RAYAN RODRIGUES
FREIRE
JULLIE DE QUEIROGA
SANTANA
WENDNEY HUDSON DE

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA DANIEL LUNA LUCETTI
CANDESARTANA CILEXETILA
EM MODELO EXPERIMENTAL
DE DOENÇA DE PARKINSON
EM RATOS: UMA
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ABORDAGEM
NEUROQUÍMICA E
IMUNOHISTOQUIMICA
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA
MYRACRODRUON
URUNDEUVA NOS
PARÂMETROS BIOQUÍMICOS
DE RATOS DIABÉTICOS
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
NEUROPROTETORES E
ANTIOXIDANTE DA PIPERINA
EM MODELO EXPERIMENTAL
DE ISQUEMIA CEREBRAL
GLOBAL
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
NEUROPROTETORES E
ANTIINFLAMATÓRIOS DO
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM
(GONÇALO‐ALVES) EM
MODELOS EXPERIMENTAIS
DE ISQUEMIA CEREBRAL
GLOBAL E DE INFLAMAÇÃO
EM ROEDORES
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE
VITAMINA D EM
AMBULANTES DO CARIRI
CEARENSE
CÂNCER DE MAMA EM
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA

EFEITO HIPOGLICEMIANTE
DO EXTRATO AQUOSO DO
DECÓCTO DO CAULE DE
SIDEROXYLON
OBTUSIFOLIUM ROEM.&
SCHULT EM RATOS
DIABÉTICOS INDUZIDOS POR
ALOXANO
EFEITO NEUROPROTETOR
DA ADMINISTRAÇÃO
CRÔNICA DA PIPERINA NO
MODELO DE EPILEPSIA
INDUZIDA POR PILOCARPINA
EM CAMUNDONGOS

GLAUCE SOCORRO
BARROS VIANA

ALENCAR MATRÍCULA
YOHANNA KAREN DOS
SANTOS SILVA
ALISSON CORDEIRO
MOREIRA
ITALO CORDEIRO
MOREIRA

MARIA ELIZABETH
PEREIRA NOBRE

LUCAS LEIMING TELLES
PARENTE
RODRIGO EMMANUEL
LEIMIG TELLES PARENTE

MARIA ELIZABETH
PEREIRA NOBRE

BRUNO DA ROCHA ALVES
LIRA
LEONARDO NUNES
FERREIRA
TALITA SOUZA SANTANA

THYCIARA
FONTENELE MARQUE

WATRUSY LIMA DE
OLIVEIRA

MODESTO LEITE
ROLIM NETO

ANTONIO MARLOS
DUARTE DE MELO
GABRIEL PEREIRA
BERNARDO
LORENA PEREIRA
BERNARDO
LUCAS DE LUCENA
LOPES
PEDRO SOUSA LEITE

SAMYA DE ARAÚJO
NEVES

GIOVANY MICHELY
PINTO DA CRUZ

ESTUDO COMPARATIVO DO
GLAUCE SOCORRO
EFEITO ANTIDEPRESSIVO DA BARROS VIANA
CETAMINA EM DOIS
MODELOS EXPERIMENTAIS
EM CAMUNDONGOS

ANYSSA BRILHANTE
AIRES MONTENEGRO
BÁRBARA TORQUATO
ALVES
FERNANDA FERREIRA
CARVALHO
SÂMIA ISRAELE BRAZ DO
NASCIMENTO
CECÍLIA COELHO XAVIER
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5 ESTUDO DA AVALIAÇÃO
DOS EFEITOS CENTRAIS,
ANTI‐INFLAMATÓRIO E
ANTINOCEPTIVO DA FRAÇÃO
OBTIDA DE HIMATANTHUS
DRASTICUS (MART.) PLUMEL
(JANAGUBA) EM MODELOS
EXPERIMENTAIS IN VIVO

SHEYLA CRISTIANE
XENOFONTE DE
ALMEIDA

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
SOBRE AS INTOXICAÇÕES
EXÓGENAS EM
ATENDIMENTOS DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
EM JUAZEIRO DO NORTE‐CE
INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E
VIOLÊNCIA NO CARIRI
CEARENSE: LESOES
CORPORAIS SUBMETIDAS A
EXAME DE CORPO
DELITO‐ ESTUDO NO IML‐
CARIRI
30 MODULAÇÃO
AUTONÔMICA DA
FREQUÊNCIA CARDÍACA EM
PACIENTES SUBMETIDOS À
TRAQUEOSTOMIA EM UMA
UTI
MULHERES E VIOLÊNCIA NO
CARIRI CEARENSE: LESÕES
CORPORAIS EM MULHERES
SUBMETIDAS A EXAME DE
CORPO DE DELITO –
ESTUDO NO IML/CARIRI
NARRATIVAS FAMILIARES E
SEDAÇÃO PALIATIVA:
CENÁRIO E CONTEXTOS NA
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

DANIEL LUNA LUCETTI

NEUROPROTEÇÃO MEDIADA
PELA VITAMINA D EM
FILHOTES DE RATAS
TRATADAS E SUBMETIDAS A
ISQUEMIA CEREBRAL

MARIA VALÉRIA
LEIMIG TELLES

ÂNGELO CANTALICE
FREIRE DA SILVA
BRUNO GONÇALVES
LEITE
DANIEL GONÇALVES
LEITE
TERESA MANUELA
OLIVEIRA PUENTES
NARAH RÉGIA TAVARES
SOUSA
ALAIANE ABREU NUNES
JAMILE DE MELO
CASASO PEREIRA

ZULEIDE FERNANDES
DE QUEIROZ

RIVANILSON DE SOUSA
RODRIGUE

HERMES MELO
TEIXEIRA BATISTA

GABRIEL PEREIRA
BERNARDO
LORENA PEREIRA
BERNARDO
RUTH FIGUEIREDO
ARAUJO
CINTHIA ALVES MARTINS

ZULEIDE FERNANDES
DE QUEIROZ

PATRICIA GONÇALVES
PINHEIRO

O IMPACTO CLÍNICO DAS
MODESTO LEITE
PESQUISAS SOBRE O
ROLIM NETO
PEPTÍDEO RELACIONADO AO
GENE DA CALCITONINA

AKILA MACEDO FREIRE
JESSICA DE OLIVEIRA
FARIAS
MESSIAS SILVANO DA
SILVA FILHO
GABRIEL CABRAL
ALENCAR DOS SANTOS
JAINE DANTAS PEIXOTO
LEIMING TELLES
PARENTE
MARIA TAYANNE
PARENTE BARBOSA
RODRIGO EMMANUEL
LEIMIG TELLES PARENTE
TALITA SOUZA SANTANA
AGEU DE OLIVEIRA
SARAIVA
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(CGRP) NO MANEJO DA
ENXAQUECA: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
PERFIL DOS PACIENTES
COM PÉ TORTO CONGÊNITO
IDENTIFICADOS PELO
PROJETO DE EXTENSÃO
―ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
DE MALFORMAÇÕES
CONGÊNITAS NO HOSPITAL
SÃO LUCAS – JUAZEIRO DO
NORTE
SÍNDROME DE
EHLERS‐DANLOS: SÉRIE DE
CASOS

ERLANE MARQUES
RIBEIRO

ADALBERTO CRUZ
SAMPAIO
AMON VITORINO DAURTE
PEDRO DE SOUSA LEITE
RAIMUNDO JOSÉ
ALENCAR FERREIRA

ERLANE MARQUES
RIBEIRO

ANA PAULA MESQUITA
UCHOA
LÍLIAN SAMARA DE
AQUINO SANTOS

É inegável a influência do Programa de IC para a vida profissional futura do
aluno do curso de medicina.

Nesse contexto, a Estácio FMJ conta com vários

exemplos de egressos que estão cursando Programa de Residência Médica em
várias áreas, em Instituições/Hospitais de referência no sul e sudeste do país. Esse
processo de seleção não é uma tarefa fácil haja vista a preferência que geralmente a
dada ao aluno formado no local onde é sediada a Residência Médica ou Instituições
da região.
Um dos desafios que se apresentam para as Instituições de Ensino Superior
consiste na necessidade de apurar o seu desenvolvimento resultante da pesquisa. A
incessante busca de um abrangente modelo que considere todas as variáveis,
inclusive aquelas com reduzida influência no resultado final, frequentemente
abortam propostas utilizáveis em função da recusa do modelo em respeitar rigorosas
premissas, nem sempre relevantes. A partir desta consideração nos dedicamos a
desenvolver um procedimento voltado para avaliar as atividades de pesquisa em
cursos de graduação da Estácio FMJ. O sistema desenvolvido faz uso de
informações relativas à produção científica de seus docentes e orientações de
trabalhos acadêmicos concluídos, ambos, em um determinado intervalo de tempo
compatível com a natureza da atividade de pesquisa. No caso especifico, foi
utilizado o ciclo de avaliação do MEC, atualmente de três anos. Trata-se de um
procedimento informatizado para obtenção de informações no currículo Lattes de
cada docente, a partir do qual se produzem dois indicadores:
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a) IPPGR3 (Índice de Produtividade em Pesquisa na Graduação por um
período de 3 anos), associado à intensidade da produção científica e
orientações acadêmicas do docente.
b) NEP (Nível de Envolvimento em Pesquisa) que identifica o percentual de
docentes de cada curso que apresenta alguma atividade de pesquisa.
A combinação destes dois indicadores permite avaliar não só a intensidade
da atividade de pesquisa, bem como seu grau de disseminação no respectivo curso
ou Instituição. Estes indicadores fornecem informações objetivas e identificam a
existência de grupos de pesquisadores com elevado potencial investigativo.
Temos ainda a Semana de Iniciação Científica - Semana Estácio FMJ e o
Seminário de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá – UNESA, onde são
apresentados os resultados da pesquisa – parciais ou conclusivos- através da
apresentação do resumo do trabalho, por apresentação oral ou pôster.
A Extensão, como uma das atividades da Faculdade, é também conduzida
pelo NUPE e visa à ampliação e a articulação do ensino e da inserção da instituição
em ações que se destinam, prioritariamente, à comunidade externa. As atividades
de Extensão permitem a troca de saberes acadêmicos e populares, tendo como
consequência a construção do conhecimento, pautado no ―aqui‖ e ―agora‖ do
processo interacional circundados pela realidade local.
As atividades de Extensão são realizadas com o envolvimento de alunos dos
cursos de graduação da medicina sob a supervisão docente, como executorescolaboradores nessas atividades. Dessa forma, a IES deverá:
a) Fortalecer e ampliar um programa institucional de bolsas de Extensão;
b) Contribuir para a inclusão da Extensão, enquanto prática acadêmica,
nos projetos pedagógicos dos cursos;
c) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão,
efetivada em torno de programas e projetos construídos com base em
critérios científicos, tecnológicos e em experiências comunitárias;
d) Estimular atividades interdisciplinares e multidisciplinares nas atividades
de Extensão; e
e) Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não
governamentais, articulando redes ou parcerias, sob a forma de
convênios, consórcios ou outros termos jurídicos.

31

As ações do âmbito da Extensão se caracterizam pele identificação dos
eixos temáticos e da linha programática de acordo com as metas do Plano Nacional
de Extensão do Ministério da Educação, do Projeto Pedagógico da Estácio FMJ e na
otimização do intercambio entre a IES e a sociedade.
As propostas de Extensão estão baseadas nos seguintes eixos temáticos
linhas programáticas do Plano Nacional de Extensão:
a) Preservação e sustentabilidade do meio ambiente
b) Desenvolvimento da cultura
c) Promoção à saúde e a qualidade de vida
d) Transferência de tecnologia apropriada
e) Atenção integral a criança, adolescente, mulher adulto e idoso.
f) Capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de
políticas de saúde.
As atividades de Extensão do NUPE da Estácio FMJ são regidas por um
regulamento próprio e pelos editais de seleção dos projetos que ocorre anualmente.
Atualmente, o curso conta com 48 projetos de Extensão:
1- Medicina Perioperatória
Coordenador docente: Dr. Hermes Melo Teixeira Batista
Coordenador Discente: Eric Antônio Casagrande +12 alunos
2- Passos Que Cuidam
Coordenador Docente: Dr. Márcio Fernando Gonçalves Araújo
Coordenador Discente: Yara Tallita Gomes Pereira +10 alunos
3- Doenças Cardiovasculares: Conhecer Para Prevenir
Coordenador Docente: Dr. Samuel Soares Eduardo
Coordenador Discente: Laíza Santos Leite Ribeiro +18 alunos
4- Bases Da Cirurgia
Coordenador Docente: Dr. Sérgio Araujo
Coordenador Discente: Ana Karolynne de Souza Gomes +12 alunos
5- Estudo da Sexualidade em Pacientes Idosos Submetido a Tratamento
Hemodialítico
Coordenador Docente: Dra. Lorena Carla Dantas De Amorim Landim / Dr.
Sormanni Farias Lucena
Coordenador Discente: Luana Lóssio Carvalho +10 alunos
6- Pré-Vest
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Coordenador Docente: Dra. Zuleide Queiroz
Coordenador Discente: Cinthia Alves Martins +21 alunos
7- Mãos Amigas
Coordenador Docente: Dra. Zuleide Queiroz
Coordenador Discente: Narah Régia Tavares Sousa +11 alunos
8- Segunda dose da Vacinação Contra Hpv: a Prevenção Continua
Coordenador Docente: Dr. Túlio José Teixeira Gomes
Coordenador Discente: Jaine Dantas Peixoto + 9 alunos
9- Medidas de Proteção Articular
Coordenador Docente: Dra. Patrícia Andrade De Melo Macedo
Coordenador Discente: Mifran Cabral Alencar + 8 alunos
10- Plantão Concursado de Clínica Médica nos Setores de Emergências e
UTI do Hospital São Camilo Crato Ceará
Coordenador Docente: Dra. Ana Cristina Gomes Do Cariri
Coordenador Discente: George Nilton Nunes Mendes +10 alunos
11- Pense Bem
Coordenador Docente: Dra. Maria Elizabeth Pereira Nobre
Coordenador Discente: Rafael Antônio Vicente Lacerda + 10 alunos
12- Promoção do Neurodesenvolvimento Infantil
Coordenador Docente: Dra. Lilianny Medeiros Pereira
Coordenador Discente: Sarah Vivian Gonçalves Freitas + 13 alunos
13- De Olho No Futuro
Coordenador Docente: Dr. Régis Santana de Figueiredo
Coordenador Discente: Jaine Dantas Peixoto +14 alunos
14- Amigos Do Peito
Coordenador Docente: Dr. Ricardo Souto Quidute
Coordenador Discente: Jéssica Feitosa Cavalcante +11 alunos
15- Autópsia - Uma Importante Ferramenta Do Ensino Médico
Coordenador Docente: Dr. Cláudio Gleidstone Lima Da Silva
Coordenador Discente: Rafael Antônio Vicente Lacerda + 8 alunos
16- Projeto Alimentando Ideais
Coordenador Docente: Dra. Maria Das Graças Nascimento Silva
Coordenador Discente: Fátima Rosane Soares Alves + 13 alunos
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17- Combate ao Câncer de Mama no Hospital Maternidade São Vicente de
Paulo
Coordenador Docente: Dr. Leonardo Santana Tavares
Coordenador Discente: Lucas Leimig Telles Parente +13 alunos
18- Oficinas de Práticas Semiológicas
Coordenador Docente: Dr. Pablo Pita
Coordenador Discente: Ângelo Cantalice Freira Da Silva +7 alunos
19- Saúde do Homem: Contribuindo Para Redução de Doenças Urológicas
Coordenador Docente: Dr. Edglê Pedro De Sousa
Coordenador Discente: Igor Rayan Rodrigues Freire + 9 alunos
20- Apoio ao Idoso Institucionalizado
Coordenador Docente: Dr. Jorge André Cartaxo Peixoto
Coordenador Discente: Gustavo Pereira Peixoto + 8 alunos
21- Prevenção de Queda em Idosos: Cuidando de Quem Cuidou
Coordenador Docente: Dr. Jorge Luiz Coelho Leite
Dr. Lindimar Leite Cunha Júnior
Coordenador Discente: Amanda Sobreira De Brito + 9 alunos
22- Combate ao Tabagismo na Estratégia de Saúde da Família
Coordenador Docente: Dr. Jacob Oliveira Duarte
Coordenador Discente: Gabriel Cabral Alencar Dos Santos +11 alunos
23- Desvendando a Anatomia: Contribuindo para a Compreensão do Corpo
Humano para Todos
Coordenador Docente: Dr. Samuel Soares Eduardo
Coordenador Discente: Pedro de Sousa Leite + 12 alunos
24- Blitz Educativa
Coordenador Docente: Dr. Sergio Araújo
Coordenador Discente: Laís Bandeira Mendonça +15 alunos
25- Saúde Mental na Atenção Básica
Coordenador Docente: Dra. Juliane Dos Anjos De Paula
Coordenador Discente: Igor Humberto Ferreira Amorim +19 alunos
26- Aprendendo a Manejar a Insulina
Coordenador Docente: Dr. Bernardo Brito e Dra. Thyciara Fontenele
Coordenador Discente: Watrusy Lima De Oliveira +9 alunos
27- Diabetes Em Alvo
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Coordenador Docente: Dr. Bernardo Brito e Dra. Thyciara Fontenele
Coordenador Discente: Watrusy Lima De Oliveira + 9 alunos
28- Acronor Cariri
Coordenador Docente: Dr. Bernardo Brito e Dra. Thyciara Fontenele
Coordenador Discente: Watrusy Lima de Oliveira +9 alunos
29- Prescrição e Compreensão: Avaliação Sobre o Grau de Entendimento
dos Pacientes Sobre seu Tratamento Após Consulta Médica
Coordenador Docente: Dr. Hebert Lima Mendes
Coordenador Discente: D’avila Suyane Belem De Lima +10 alunos
30- Erros Inatos do Metabolismo
Coordenadores

Docentes:

Dra.

Erlane

Marques

Ribeiro

Dr. Anderson Pontes Arruda
Coordenador Discente: Jéssica De Oliveira Farias
31- Ecomed: Ambiente e Saúde com Consciência
Coordenador Docente: Djailson Ricardo Malheiro
Coordenador Discente: Emanuelly Gonçalves Saraiva + 11 alunos
32- De Mãos Dadas Com a Escola
Coordenadores Docentes: Dra. Zuleide Fernandes De Queiroz
Coordenadores Discentes: Cícera Luana Cruz Tavares +26 alunos
33- Laboratório de Tanatologia – Estácio/Fmj
Coordenador Docente: Djailson Ricardo Malheiro
Coordenadora Discente: Jordanna de Fátima Morais Reis +9 alunos
34- Infosaude
Coordenador Docente: Dr. Vitor Luna
Coordenador Discente: Maria Taianny Gonçalo De Sá +12 alunos
35- Bioquímica no Cuidado ao Diabetes
Coordenador Docente: Dra. Sâmya De Araújo Neves
Coordenador Discente: Cícera Luana Cruz Tavares + 3 alunos
36- Incentivo ao Aleitamento Materno
Coordenador Docente: Dr. Maria Das Graças Nascimento Silva
Coordenador Discente: Virgília Helen Santana Miranda +8 alunos
37- Super Prev Hd
Coordenador Docente: Dr Sebastião Gomes De Almeida
Coordenador Discente: Leandro Eduardo Sena Oliveira + 14 alunos

/
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38- Aconselhamento Genético
Coordenadores

Docentes:

Dra.

Erlane

Marques

Ribeiro

/

Dr. Anderson Pontes Arruda
Coordenador Discente: Lilian Samara De Aquino Santos + 13 alunos
39- Cinesaúde
Coordenador Docente: Dr. Andre Alencar Suliano
Coordenador Discente: Gilberlândio Roseno Oliveira + 1 alunos
40- Estacão Estacio
Coordenador Docente: Djailson Ricardo Malheiro
Coordenadora Discente: Demogenes Siqueira Cavalcante + 19 alunos
41- Rádio Saúde
Coordenador Docente: Djailson Ricardo Malheiro
Coordenadora Discente: Heline Maria De Souza Bezerra + 1 alunos
42- Alimentando Ideias
Coordenador Docente: Dra. Maria Das Graças Nascimento Silva
Coordenador Discente: Fátima Rosane Soares Alves + 13 alunos
43- Vivendo com Três
Coordenadores

Docentes:

Dra.

Erlane

Marques

Ribeiro

/

Dr. Anderson Pontes Arruda
Coordenador Discente: Jéssica de Oliveira Farias +3 alunos
44- Avaliação Laboratorial de Pacientes Com Suspeitas De Doenças
Genéticas
Coordenadores Docentes: Dra. Erlane Marques Ribeiro/ Dr. Anderson Pontes
Arruda
Coordenador Discente: Jéssica de Oliveira Farias +1 aluno
45- Vigilância Epidemiológica de Malformações Congênitas no Hospital São
Lucas- Juazeiro do Norte
Coordenadores

Docentes:

Dra.

Erlane

Marques

Dr. Anderson Pontes Arruda
Coordenador Discente: Adalberto Cruz Sampaio + 2 alunos
46- Perfil dos Pacientes de Gastrectomia por Câncer Gástrico
Coordenadores Docentes: Dr. Marcos Rulim
Coordenador Discente: Jéssica Cosme Da Silva + 3 alunos

Ribeiro

/
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47- Perfil dos Pacientes Com Câncer Gástrico Atendido no Hospital de
Referência do Cariri
Coordenadores Docentes: Dr. Marcos Rulim
Coordenador Discente: Jéssica Cosme Da Silva
48- Educação para Pacientes Alérgicos
Coordenadores Docentes: Dra. Maria Das Graças Nascimento Silva
Coordenador Discente: Ana Laís Lacerda Rulim + 3 alunos
Dentre as atividades extensão, destaca-se também o Ambulatório Escola
Dra. Elizabeth Bernardo de Oliveira que integra docente, discente e a comunidade,
realizando centenas de atendimentos médicos em diversas áreas clínicas.
Além das atividades no Ambulatório, o incentivo e apoio às Ligas
acadêmicas é uma prática desde a fundação do curso de Medicina na Estácio FMJ,
de modo que, atualmente, a IES conta com um número significante de Ligas
atuantes que são responsáveis por diversas atividades técnico-científicas na
Faculdade e fora dela.
O Curso de Medicina da Estácio FMJ incentiva e apoia o excelente trabalho
realizado pelas Ligas Acadêmicas de Medicina. Temos 28 Ligas ativas e
devidamente cadastradas no NUPE:
1. Liga Acadêmica de Oftalmologia do Cariri - LAOC
2. Liga Acadêmica de Neurociências - LANC
3. Liga Acadêmica de Metabologia e Endocrinologia do Cariri - LAMEC
4. Liga Caririense de Ortopedia e Traumatologia - LICOT
5. Liga Acadêmica de Neurocirurgia - LANCIR
6. Liga do Cariri de Genética - LICAGE
7. Liga Acadêmica de Clínica Médica - LACLIME
8. Liga Acadêmica de Pediatria - LAPED
9. Liga Acadêmica de Oncologia - FMJ - LAON
10. Liga Acadêmica de Cirurgia do Cariri - LACIC
11. Liga Acadêmica de Neurodesenvolvimento Infantil - LANDI
12. Liga Acadêmica do Aparelho Digestório - LAAD
13. Liga de Emergências Médicas do Cariri - LEMEC
14. Liga do Coração do Cariri - LICOR
15. Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular - LACCV
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16. Liga acadêmica de ginecologia, obstetrícia
17. Liga Acadêmica de Patologia
18. Liga Acadêmica de Imunologia e reumatologia
19. Liga Caririense de Pneumologia
20. Liga Acadêmica de Angiologia e Cirurgia Vascular - LAACIV-FMJ
21. Liga de Anatomia Humana da FMJ
22. Liga Acadêmica de Nefrologia do Cariri
23. Liga Acadêmica de Educação Médica
24. Liga acadêmica de radiologia diagnóstica por imagem do Cariri LARDIC
25. Liga Acadêmica de Semiologia Médica
26. Liga Acadêmica de Anestesiologia
27. Liga Acadêmica de Urologia do Cariri
28. Liga de Psiquiatria

5.3 Monitoria

O Programa de Monitoria da Estácio FMJ visa inserir o aluno no processo de
formação profissional, desenvolver habilidades para o ensino (descobrir vocação
docente) e o enriquecimento da formação acadêmica. O objetivo da Monitoria é
propiciar ao aluno oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira
docente nas funções de Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão,
possibilitando o conhecimento e a prática de atividades pedagógicas. O Programa
busca a melhoria do processo ensino-aprendizagem e é um importante instrumento
de apoio ao docente.
Com a finalidade de amenizar as dificuldades demonstradas no processo
ensino-aprendizagem, no cotidiano acadêmico, o curso de medicina oferece, aos
discentes, a atividade de Monitoria em diversas disciplinas.
A Monitoria, com regulamento específico, se constitui no conjunto de
atividades relacionadas à prática da docência, visando ao aperfeiçoamento didáticopedagógico do aluno, por meio do acompanhamento do professor da disciplina, para
a qual o acadêmico foi selecionado. Nesse sentido, a Monitoria constitui-se em uma
oportunidade de crescimento acadêmico, pessoal e intelectual para o discente, além
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de proporcionar o aprofundamento do conhecimento específico em determinadas
disciplinas.
A partir do regulamento de Monitoria, compete ao monitor:
a) Auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação
de material didático e experimental, tanto em sala de aula como em
laboratório;
b) Auxiliar o professor na orientação dos alunos, para esclarecimento de
dúvidas e/ou realização de exercícios, tanto em sala de aula como em
laboratório; e
c) Cumprir carga horária semanal específica, em horário elaborado pelo
Coordenador do Curso e que não conflite com suas obrigações
discentes, em função das disciplinas em que estiver matriculado.
A atividade de Monitoria é exercida por alunos da medicina que se
submetem a processo seletivo, atendendo a Norma Interna da IES. A carga horária
semanal destinada à monitoria é definida de acordo com a carga horária das
disciplinas e do edital do processo seletivo. O professor auxilia o discente na
condução de trabalhos práticos e na preparação de material didático e experimental,
tanto em sala de aula como em laboratório bem como esclarecer dúvidas de seus
colegas através da realização de exercícios. Atualmente, o curso de medicina conta
com 92 monitores distribuídos em 18 disciplinas conforme quadro abaixo:
Tabela 2 - Levantamento do quadro de monitores 2013 – 2016
PERÍODO

Total de Disciplinas
com Monitores

TOTAL de Monitores
do Período

2013 – 2014

19

105

2014 – 2015

17

86

2015 – 2016

19

102

2016 – 2017

18

92

5.4 Atividade de Intercâmbio
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No que tange a participação do curso de Medicina em atividades de
intercâmbio, é relevante saber que a Estácio mantém convênios formais com
diversas Universidades do exterior, que podem envolver atividades discentes. A
Faculdade de Medicina estreitou laços mais objetivos com as Universidades na
Itália, com a qual mantém intercâmbio de acadêmicos.
Faculdade de Medicina participou com discentes no Programa Ciências sem
Fronteiras (CsF), promovido pela CAPES, cuja finalidade é propiciar o intercâmbio
de alunos brasileiros em universidades de Classe Mundial nos Estados Unidos, na
Europa, na Austrália e na Ásia. A Comissão de Graduação de Medicina em parceria
com a Secretaria de Relações Internacionais (RELINTER) atua de maneira a permitir
e a facilitar que o aluno intercambista seja inserido em atividades de investigação
científica ou em estágios extracurriculares no exterior a fim de qualificar a formação
global do estudante de medicina da Estácio FMJ.

5.5 Residência médica

Ao concluir o curso de Medicina, em decorrência do modelo de formação
médica atualmente vigente no País, um número significativo de nossos formandos
busca o aprimoramento especializado através da especialização oferecida pela
Residência Médica a qual é coordenada pelo médico Anderson Milfont Feitosa de
Oliveira.
Neste sentido a Faculdade de Medicina tem oferecido duas vagas anuais
nos Programas e áreas de Residência Médica, tais como: clinica médica, clinica
cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina de família e comunidade.
Atualmente possuímos nove (09) alunos cursando residência médica nas diversas
áreas distribuídas no quadro abaixo:

Tabela 3 - Programas e áreas de Residência Médica
RESIDÊNCIA MÉDICA

1º ano: R1
1
-

2º ano:
R2
1
1

3º ano:
R3
-

Pediatria
Medicina de família e
comunidade
Ginecologia e Obstetrícia
Clínica Médica
Cirurgia Geral

1
1

1
1

2
-
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6 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS
A Faculdade confere as competências e habilidades necessárias à atuação
do graduado em qualquer uma das vertentes em que ele deseje atuar: assistencial,
acadêmica ou de pesquisa.
Assim, em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina, o aluno egresso do curso estará apto a:
a) Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo;
b) Realizar sua prática de forma integrada e contínua com as demais
instâncias do Sistema de Saúde;
c) Pensar criticamente, analisar e procurar soluções para os problemas de
saúde da sociedade;
d) Realizar suas atividades dentro de padrões éticos, levando em conta a
responsabilidade da atenção à saúde;
e) Tomar decisões visando à eficiência no uso dos recursos humanos,
materiais e de procedimentos terapêuticos, baseadas nas melhores
evidências científicas;
f) Manter boa comunicação com pacientes, famílias, comunidade, com
outros profissionais de saúde e com gestores;
g) 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 médico e de tecnologia de comunicação e informação;
h) Assumir posições de liderança, administrando e gerenciando recursos
humanos, materiais, financeiros e de informação, com vistas ao bemestar da comunidade;
i) Participar de programas de treinamento de futuras gerações de
profissionais.
Desse modo, as competências do médico formado na Estácio FMJ aduzem
os conhecimentos e conceitos em 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 as necessidades de sua utilização.
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Para o enfrentamento das demais vertentes, o discente desenvolve
considerável embasamento científico, o respeito na relação médico/paciente, a
cooperação com os outros profissionais de saúde e a atuação nos aspectos éticos,
sociais, culturais, econômicos, ecológicos e de comportamento em geral, ligados à
Medicina.
Ainda de acordo com as competências das Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Medicina, o egresso do curso será capaz de articular
conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para o futuro exercício do
profissional médico, a partir das habilidades pontuadas a seguir:
a) Realizar análise de situação de saúde de uma comunidade ou de um
serviço de saúde, enfatizando características sociais, demográficas e
epidemiológicas;
b) Identificar e mapear grupos familiares mais vulneráveis ou problemas
prioritários;
c) Desenvolver ações para a promoção de saúde e prevenção referentes a
agravos específicos;
d) Elaborar, de forma participativa, um plano para o enfrentamento dos
determinantes do processo saúde-doença;
e) Realizar anamnese e construção da história clínica e dominar a arte e a
técnica do exame físico;
f) Executar cuidados básicos de saúde;
g) Conhecer cientificamente os problemas que interferem na qualidade de
vida da comunidade no âmbito da prática médica;
h) Oferecer resolutividade aos problemas de saúde identificados de acordo
com a realidade local, levando em consideração a relação custobenefício;
i) Utilizar, de forma adequada, os sistemas de referências e contra
referências;
j) Valorizar o método clínico em todos os seus aspectos, usando
apropriadamente os recursos propedêuticos disponíveis;
k) Utilizar adequadamente a medicina baseada em evidência;
l) Desenvolver práticas de assistência integral à saúde;
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m) Implementar ações de proteção, promoção da saúde e prevenção de
doenças no tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e
acompanhamento do processo de morte;
n) Tratar e reabilitar os pacientes em todas as fases do ciclo biológico e
acompanhar o processo de morte;
o) Realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o
atendimento ambulatorial; assim como, o atendimento inicial das
urgências e emergências;
p) Ser capaz de ler criticamente artigos técnico-científicos e de produzir
conhecimentos;
q) Conhecer a dinâmica do mercado de trabalho e as políticas de saúde;
r) Zelar pela própria saúde física e mental enquanto cidadão e médico;
s) Reconhecer o papel social do médico e ter habilidade para o
planejamento em saúde;
t) Atuar em equipe multiprofissional, mantendo-se atualizado com a
legislação pertinente à saúde.
Espera-se que o egresso da Faculdade de Medicina ingresse na Residência
Médica a fim de que possa especializar-se em uma das áreas da medicina. Desse
modo, a estrutura curricular é pensada com o intuito de formar um médico
generalista com alto grau de liderança e preocupado com a saúde e com o paciente,
permitindo ao egresso de nossa faculdade concorrer com excelente grau de sucesso
a uma vaga na Residência Médica no nosso País.

6.1 Competências e habilidades a serem alcançadas até o 4º período

Competências e Habilidades




Comunicação
Atitude

Disciplinas
Saúde da Família I
Tópicos em Libras: Surdez e inclusão
Saúde da Família II
Psicologia Médica I
Saúde da Família III
Saúde da Família IV
Psicologia Médica II
Sociologia/Humanidades Médicas
Propedêutica Médica
Seminário Integrado I a IV
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Comunicação

a) Comunicar-se de forma adequada com colegas, pacientes, familiares e
seus parceiros na equipe de saúde.
b) Utilizar e interpretar adequadamente recursos de linguagem verbal (oral
e escrita) e não-verbal. Compreender o "não dito" do paciente (o que é
dito nas entrelinhas); integrar os aspectos subjetivos e objetivos do
atendimento.
c) Interpretar textos, trabalhos científicos, questões de provas, casos
clínicos, demonstrando boa expressão escrita.
d) Utilizar linguagem médica apropriada em relatos nos prontuários,
resumos, e apresentação de dados, adaptando o discurso de acordo
com a situação e evitando o uso desnecessário ou inadequado de jargão
e abreviaturas.
e) Buscar as informações necessárias e saber criticá-las quanto a sua
completude e pertinência. Registrá-las de forma coerente e clara,
evitando o uso desnecessário de siglas e abreviações.
f) Ser capaz de colher dados do paciente, a partir da informação de
terceiros, com avaliação crítica (como por exemplo, no atendimento à
criança).
g) Valorizar o registro adequado das informações, conhecendo e sabendo
acessar e utilizar os principais sistemas de informação do SUS.
h) Saber comunicar-se em situações extremas como perda/morte/luto;
saber conduzir-se no momento de prestar informações sobre a
gravidade da doença.
i) Coordenar, sob supervisão, atividades educativas em grupo.
j) Compreender artigos e textos em inglês técnico.

Atitude

a) Relacionar-se bem com os colegas, professores, equipe de saúde,
pacientes e familiares, sendo capaz de colaborar em trabalhos coletivos.
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b) Saber trabalhar em equipe desenvolvendo a responsabilidade individual
e a negociação de conflitos na elaboração de projeto de investigação,
sua operacionalização, análise e apresentação/redação do relatório.
c) Reconhecer, na relação com o paciente, as diferenças sociais, culturais,
econômicas e psicológicas, respeitando-as e considerando-as no
processo de acompanhamento de doenças.
d) Comportar-se de modo adequado nos diferentes cenários de ensinoaprendizagem, respeitando a cultura local, as questões éticas e as
normas de biossegurança. Demonstrar atitude ética e respeitosa frente
ao doente, à família e à equipe interdisciplinar, incluindo: modo de se
vestir, falar e se portar.
e) Ser capaz de construir situação de conforto na presença do doente, para
si mesmo e para o próprio doente.
f) Reconhecer os próprios limites, do ponto de vista científico e humano.
g) Compreender sua responsabilidade no processo ensino-aprendizagem,
desenvolvendo capacidade crítica diante do conhecimento.
h) Respeitar o sigilo médico de acordo com a ética médica e manter a
privacidade do paciente nas unidades básicas, ambulatórios e
enfermarias.

Competências e Habilidades


Aprendizagem ativa

Disciplinas
Orientação Psicopedagógica
Seminários Integrados I a IV

Aprendizagem Ativa

a) Saber preparar previamente as atividades a serem desenvolvidas em
sala de aula, trazendo já uma base de conhecimento.
b) Cultivar atitude crítica sistemática à respeito da própria prática e da
prática em saúde em geral, valorizando a avaliação permanente do
processo de trabalho e resultados.
c) Formular e desenvolver em grupo, sob supervisão, investigações sobre
avaliação de serviços, redigir relatório e sintetizar e apresentar
resultados.
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d) Desenvolver autonomia na busca crítica de novos conhecimentos,
visando constante atualização sistemática, buscando informações em
"sites" médicos, publicações nacionais e internacionais e livros textos.
e) Saber selecionar literatura médica disponível na Internet e nas bases de
dados, sobre diagnóstico, terapêutica e estudos epidemiológicos,
apreciando-a criticamente e usando ferramentas da epidemiologia
clínica.
f) Promover investigação científica a partir de situações reais vivenciadas
nos cenários de prática, gerando conhecimento que possa orientar
ações que atendam às necessidades dos pacientes e da comunidade.

Competências e Habilidades



Epistemologia/ Metodologia

Disciplinas
Orientação Psicopedagógica
Sistemas Orgânicos Integrados I a III
Anatomia Patológica
Fisiopatologia
Propedêutica
Seminário Integrado I a IV
Ambiente e Saúde
Imunologia Médica
Microbiologia Médica
Parasitologia Médica
Epidemiologia I e II

Epistemologia/Metodologia
a) Raciocinar clinicamente, a partir de conhecimentos adquiridos nas mais
diferentes disciplinas de sua formação.
b) Perceber e analisar criticamente os diferentes saberes, práticas,
cenários e atores a que estará submetido no seu aprendizado e na
prática profissional.
c) Conhecer o método científico, reconhecendo a sua diferença em relação
ao senso comum, incorporando-o às suas atividades como estudante e
na

sua

prática

profissional.

Compreender

a

contribuição

do

conhecimento disciplinar e interdisciplinar, na abordagem dos casos
"difíceis" que conformam o eixo do período.
d) Perceber a relação do indivíduo e da comunidade com o meio ambiente
natural, sócio-econômico, político e cultural, conscientizando-se de sua
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importância para a prevenção e cura [ou acompanhamento] de
determinadas doenças, atuando de forma útil, nos limites do grau de
autonomia inerente.
e) Entender a importância das disciplinas biológicas na compreensão da
propedêutica e no mecanismo e diagnóstico das doenças. Reconhecer
os principais fatores de agressão à saúde, no ambiente e na família, a
partir dos conhecimentos da ciência básica.
f) Relacionar teoria e prática na atuação em serviço de saúde quanto à
discussão dos condicionantes que configuram o modelo assistencial e a
organização da assistência.

Competências e Habilidades


Raciocínio Clínico/Atenção à Saúde

Disciplinas
Saúde da Família I a IV
Propedêutica Médica
Psicologia Médica I e II

“Raciocínio Clínico”/Atenção à Saúde

a) Realizar a observação clínica e obter anamnese abrangente que inclua
aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Registrá-la de forma
coerente e clara.
b) Proceder e registrar o exame físico, conhecendo os princípios em que se
baseia.
c) Compreender e contornar eventuais dificuldades na realização do exame
físico de forma respeitosa, garantindo a não-exposição desnecessária do
doente.

6.2 Competências e habilidades a serem alcançadas até o 8º período

Além das já citadas, a serem alcançadas até o 4º Período, os alunos devem
adquirir as seguintes competências e habilidades até o momento de ingresso no
Internato, quando as mesmas poderão ser melhor apreendidas e desenvolvidas,
definindo-se uma base estrutural indispensável ao desenvolvimento contínuo do
profissional, após a conclusão do curso médico:
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Competências e Habilidades

Disciplinas
Bioética aplicada à prática médica
Aspectos legais da prática médica



Comunicação

Saúde da Família V a VIII
Cuidados Paliativos
Saúde Mental

Comunicação

a) Compreender os aspectos legais e éticos do preenchimento do
prontuário médico.
b) Compreender a importância do uso de uma linguagem adequada,
acessível ao paciente, promovendo maior vínculo e adesão ao
tratamento.
c) Saber utilizar rotinas de vigilância epidemiológica para detecção precoce
de surtos epidêmicos; saber alimentar corretamente o sistema de
vigilância epidemiológica através da Notificação Compulsória de
Doenças.

Competências e Habilidades



Atitude

Disciplinas
Saúde da Família V a VIII
Pesquisa clínica
Bioética aplicada à prática Médica
Aspectos Legais da Prática Médica
Uso Racional de Medicamentos
Clínica Médica I a III
Emergências Médicas
Saúde Mental

Atitude

a) Contribuir para o acesso do paciente aos diferentes níveis hierárquicos
da atenção, através de mecanismos de acompanhamento (referência e
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contrarreferência) integrando a rede assistencial com o compromisso de
resolutividade.
b) Adequar a conduta médica indicada às normas legais vigentes, assim
como

compreender

os

conceitos

de

negligência,

imperícia

e

imprudência, além de problematizar a prática médica à luz destes, nos
contextos reais onde esta se realiza.
c) Estar apto a iniciar, conduzir e concluir uma consulta sabendo
comportar-se diante do paciente.
d) Saber estabelecer vínculo com famílias e indivíduos em visita domiciliar.
Conhecer a família. Saber trabalhar em equipe multiprofissional.
e) Conhecer a extensão legal e ética do exercício e da defesa profissional.

Competências e Habilidades



Raciocínio Clínico/Atenção à Saúde

Disciplinas
Pesquisa clínica
Uso Racional de Medicamentos
Saúde da criança e do adolescente I e II
Clínica Médica I a III
Clínica Cirúrgica I a III
Genética Clínica
Emergências Médicas
Saúde Mental
Uso racional de Medicamentos
Saúde da Família V a VIII
Doenças Infecciosas e Parasitárias
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7 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA

7.1 Processo evolutivo da matriz curricular

Desde a sua criação em 2000, o curso de Medicina da Estácio FMJ vem
passando

por

transformações

baseadas

na

reflexividade

educacional

e,

consequentemente na avaliação crítica da estrutura curricular, do trabalho docente e
do processo ensino-aprendizagem, buscando deste modo, a melhoria contínua do
desempenho cognitivo dos discentes e a capacidade técnica e operacional dos
docentes, ou seja, uma interface entre a teoria e prática, de forma comprometida
com a realidade circundante da instituição, bem como, com a situação de ensino e
aprendizagem perpassada na e pela sociedade.
O curso de medicina, baseado nesta premissa, adota o princípio da
qualidade do ensino e aprendizagem, com suporte pedagógico, tendo o aluno e o
professor como fomentadores dos núcleos de apreensão do conteúdo aliado a uma
prática ativa e circunscrita à absorção do conhecimento e da ação educacional,
tendo como condição didática, suscitar a capacidade para aprender a conhecer, a
fazer, a viver e a ser o sujeito do próprio processo de aprendizagem, de forma que
possa contribuir para o desenvolvimento do aprimoramento crítico. Neste contexto, a
formação é pautada de forma ética e humanizada, considerando dúvidas e
questionamentos sobre o universo circundante, numa busca proativa das ações de
ensino, de pesquisa e de extensão. A partir deste enquadre situacional o Projeto do
Curso tem por princípios norteadores:
a) O estímulo à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito científico
e do pensamento reflexivo;
b) 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;
c) A promoção e a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem o patrimônio da humanidade;
d) A comunicação do saber através do ensino, de publicações e de outras
formas de comunicação;
e) O estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo presente,
buscando integração com a população local, conhecendo os problemas
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e doenças prevalentes, procurando contribuir para a busca de soluções,
visando à melhoria e ao aprimoramento da qualidade de vida da
comunidade na qual o curso está inserido;
f) Os paradigmas éticos e humanísticos são utilizados na sistematização
do ensino e da doutrina, aplicados nas várias atividades desenvolvidas
durante os anos de formação.
Para a adoção desses princípios, o curso de Medicina suscita a
(re)construção

constante

do

apreender

a

aprender,

fundamentado

no

desenvolvimento da capacitação técnica, humana e política do corpo docente, bem
como na busca da valorização dos preceitos éticos e humanos aplicados à relação
docente/discente e, principalmente na relação médico-paciente.
Nessa perspectiva, a estrutura curricular foi reorganizada em torno das
religações de saberes e, das políticas de ensino e aprendizagem envolvidas no
ensino médico e na avaliação da complexidade do aprendizado. Neste sentido, é
pautado para a inserção constante e comprometida do aluno nas práticas médicas
desde o início do curso e suas atividades de ensino, procurando desta forma
fortalecer a integração interdisciplinar, a partir do incentivo a postura aberta à
transformação do conhecimento e da própria prática.
Considerando que em 2013 a instituição recebeu conceito 2 na avaliação do
MEC, foi estruturado um plano de ação pedagógica, tendo como foco de melhorias,
a qualificação do quadro docente e a implementação de ações acadêmicoadministrativas que efetivamente promovessem indicadores positivos naquilo que
permeia o docente, o processo ensino e aprendizagem e, consequentemente todas
e quaisquer ações envoltas ao desempenho e compromisso com as instâncias
pedagógicas/científicas que perfazem o Curso de Medicina.
Seguindo esta linha de raciocínio, com liderança do NDE, foi reestruturado e
implementado o Projeto Pedagógico do Curso de modo a garantir uma matriz
curricular com flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade de carga horária
total e mantendo articulação teórico/prático, com docentes qualificados e com
titulação compatível com as exigências vigentes ao meio acadêmico, ao mesmo
tempo, garantindo conteúdos curriculares que possibilitem o desenvolvimento do
perfil profissional do egresso em uma análise sistêmica e global com as
necessidades impostas pela sociedade, mantendo o principio do saber/fazer do
medico generalista.
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É mister salientar que o escopo da nossa estrutura curricular foi reformulada,
dando origem ao currículo de numero 414 no ano de 2015 substituindo o currículo
anterior de numero

60080201, embasado na orientação e compartilhamento de

conhecimentos, escolha de estratégias interativas para a construção e sociabilização
de conhecimento, a partir da aprendizagem identificada entre o ensino e a
aprendizagem, considerando discentes, docentes e técnicos administrativos e a
própria comunidade.
7.2 Estrutura curricular atual

ESTRUTURA CURRICULAR
MEDICINA - GRADUAÇÃO - 414
1º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

C

SAÚDE DA FAMÍLIA I

OBRIGATÓRIA 44

44

0

BIOMORFOLOGIA

OBRIGATÓRIA 44

44

0

SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS I

OBRIGATÓRIA 44

88

0

AMBIENTE E SAÚDE

OBRIGATÓRIA 44

44

0

ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA

OBRIGATÓRIA 22

22

0

SEMINÁRIO INTEGRADO I
BASES MOLECULARES DOS SISTEMAS
ORGÂNICOS
TOTAL: 07 Disciplinas

OBRIGATÓRIA 22

44

0

OBRIGATÓRIA 66

132

0

2º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

C

EPIDEMIOLOGIA I

OBRIGATÓRIA 44

44

0

APERFEIÇOAMENTO DA LINGUAGEM

ELETIVA G1

44

0

0

INGLÊS MÉDICO

ELETIVA G1

44

0

0

SAÚDE DA FAMÍLIA II

OBRIGATÓRIA 44

44

0

SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS II

OBRIGATÓRIA 110 264

0

IMUNOLOGIA MÉDICA

OBRIGATÓRIA 44

44

0

MICROBIOLOGIA MÉDICA

OBRIGATÓRIA 44

44

0

SEMINÁRIO INTEGRADO II

OBRIGATÓRIA 22

44

0

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO
TOTAL: 09 Disciplinas

OPTATIVA

0

0

3º PERÍODO

44

Carga Horária
Tipo

T

P

C

PSICOLOGIA MÉDICA I

OBRIGATÓRIA

0

44

0

SAÚDE DA FAMÍLIA III

OBRIGATÓRIA 44

44

0
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SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS III

OBRIGATÓRIA 110 264

0

ANATOMIA PATOLÓGICA

OBRIGATÓRIA 44

44

0

SEMINÁRIO INTEGRADO III

OBRIGATÓRIA 22

44

0

PARASITOLOGIA MÉDICA

OBRIGATÓRIA 44

44

0

DISSECAÇÃO

ELETIVA G1

44

0

0

TOTAL: 07 Disciplinas
4º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

C

44

0

0

SOCIOLOGIA / HUMANIDADES MÉDICAS

ELETIVA G1

PROPEDÊUTICA MÉDICA

OBRIGATÓRIA 88

176

0

IMAGENOLOGIA

OBRIGATÓRIA 44

44

0

EPIDEMIOLOGIA II

OBRIGATÓRIA 44

44

0

SAÚDE DA FAMÍLIA IV

OBRIGATÓRIA 22

44

0

FISIOPATOLOGIA

OBRIGATÓRIA 88

88

0

SEMINÁRIO INTEGRADO IV

OBRIGATÓRIA

0

44

22

PSICOLOGIA MÉDICA II

OBRIGATÓRIA

0

44

0

TOTAL: 08 Disciplinas
5º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

C

SEMINÁRIO INTEGRADO V

OBRIGATÓRIA

0

44

22

SAÚDE DA FAMÍLIA V

OBRIGATÓRIA 22

44

0

CLÍNICA MÉDICA I

OBRIGATÓRIA 88

220

0

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I

OBRIGATÓRIA 44

44

0

FARMACOLOGIA MÉDICA I

OBRIGATÓRIA 44

66

0

PESQUISA CLÍNICA

ELETIVA G1

0

44

0

SAÚDE DA MULHER I

OBRIGATÓRIA 22

44

0

CLÍNICA CIRÚRGICA I

OBRIGATÓRIA 44

44

0

TOTAL: 08 Disciplinas
6º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

C

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II

OBRIGATÓRIA 44

44

0

CLÍNICA CIRÚRGICA II
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOHOSPITALARES
SAÚDE DA MULHER II

OBRIGATÓRIA 44

44

0

ELETIVA G1

22

22

0

OBRIGATÓRIA 22

44

0

CLÍNICA MÉDICA II

OBRIGATÓRIA 88

220

0

SEMINÁRIO INTEGRADO VI

OBRIGATÓRIA

0

44

22

SAÚDE DA FAMÍLIA VI

OBRIGATÓRIA 22

44

0

FARMACOLOGIA MÉDICA II

OBRIGATÓRIA 22

44

0

TOTAL: 08 Disciplinas
7º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

C
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SAÚDE DA FAMÍLIA VII

OBRIGATÓRIA 22

44

0

SAÚDE DO IDOSO

OBRIGATÓRIA 22

66

0

BIOÉTICA APLICADA Á PRATICA MÉDICA

OBRIGATÓRIA 22

22

0

TERAPIA INTENSIVA

ELETIVA G1

0

44

0

GENÉTICA CLÍNICA

ELETIVA G1

44

0

0

SEMINÁRIO INTEGRADO VII

OBRIGATÓRIA

0

44

22

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

ELETIVA G1

44

0

0

CLÍNICA MÉDICA III

OBRIGATÓRIA 88

220

0

CLÍNICA CIRÚRGICA III

OBRIGATÓRIA 132 132

0

TOTAL: 09 Disciplinas
8º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

C

MEDICINA DE VIAGEM E DOENÇAS EMERGENTES

ELETIVA G1

44

0

0

SAÚDE DA FAMÍLIA VIII

OBRIGATÓRIA 44

44

0

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS

OBRIGATÓRIA 88

88

0

SAÚDE MENTAL

OBRIGATÓRIA 44

44

0

EMERGÊNCIAS MÉDICAS

OBRIGATÓRIA 88

88

0

SEMINÁRIO INTEGRADO VIII

OBRIGATÓRIA

0

44

44

CUIDADOS PALIATIVOS

ELETIVA G1

0

44

0

ASPECTOS LEGAIS DA PRÁTICA MÉDICA
TOTAL: 08 Disciplinas

OBRIGATÓRIA 44

44

0

9º PERÍODO

Carga Horária

INTERNATO I

Tipo

T

OBRIGATÓRIA

0

P

C

704 176

TOTAL: 01 Disciplina
10º PERÍODO

Carga Horária

INTERNATO II

Tipo

T

OBRIGATÓRIA

0

P

C

704 176

TOTAL: 01 Disciplina
11º PERÍODO

Carga Horária

INTERNATO III

Tipo

T

OBRIGATÓRIA

0

P

C

704 176

TOTAL: 01 Disciplina
12º PERÍODO

Carga Horária

INTERNATO IV

Tipo

T

OBRIGATÓRIA

0

P

C

704 176

TOTAL: 01 Disciplina
TIPO DE
PARTICIPAÇÃO
MÍNIMA
OPTATIVAS

HORAS
MIN.

HORAS
TEÓRICA

HORAS
PRÁTICA

HORAS
CAMPO

TOTAIS
HORAS

9.636

2.244

6.556

836

9.636

0

44

0

0

44
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ELETIVAS
TOTAL

88

286

198

0

484

9.724

2.574

6.754

836

10.164

A atual conjuntura educacional perpassa rapidez e solidez das informações,
delineamentos e descobertas cognitivas na ambiência de apreensão da realidade e
pesquisas tecnológicas envoltas ao cenário da saúde/doença, exigindo uma
demanda compromissada de pensadores e profissionais cada vez mais bem
preparados e

adaptáveis

às

tendências

locais e

regionais,

a

partir

do

reconhecimento do que é elaborado nos níveis nacional e internacional. Percebe-se,
portanto, que o processo de ensino e aprendizagem requer dos sujeitos envolvidos,
uma avaliação e atualização constante de suas estratégias de implementação e
intervenção, para continuamente capacitar esses profissionais na convivência com a
práxis vivida. Ou seja, uma realidade não só tecnológica, mas e, sobretudo, social,
ambiental, humana e ética. Nesse contexto, a estrutura curricular, suscita reformas
curriculares

em

torno

do binômio ensino/aprendizagem,

bem

como

suas

flexibilidades no repasse tanto em sala de aula, como nos estágios supervisionados
e quaisquer outras atividades envolvidas na gestão de saúde pautada na formação
ética durante todo o curso, interligando estruturas conscientes e criticas nos aportes
teóricos e práticos interligados a uma formação humanística, no desempenho
profissional e social e, particularmente aliando a uma preparação técnico cientifico.
Ou seja, favorecendo o desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a
atenção das necessidades de saúde individuais e coletivas, por meio da
disseminação das melhores práticas e de apoio a realização de pesquisas de
interesse da sociedade.
Um fator importante a ser mencionado, consiste nos tramites administrativos
e pedagógicos, na forma como esta mudança foi idealizada, conduzida e
concretizada.

A priori, foi discutida entre os coordenadores de disciplinas e

posteriormente aprovada pelo Núcleo Docente Estruturante e Colegiado do Curso de
Medicina. Nesse itinerário, também ocorreram consultas em nível nacional no
Sistema de Gestão do Conhecimento SGC, no intuito de fortalecer as estratégias de
planejamento.
Nesse sentido, dentre as mudanças realizadas foram criadas as disciplinas
de ―Seminários Integrados‖, inseridos a partir do primeiro ao oitavo semestre, tendo
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como meta promover mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, mediante
estudos e práticas intercambiadas de situações significativas, ou seja, a inserção de
metodologias de ensino e aprendizagens ativa, no intuito de facilitar a integração
horizontal de formas de ensino aliadas a conteúdos facilitadores na produção do
conhecimento, assim estabelecendo núcleos cognitivos aptos a reintegralização
entre a forma, o repasse, a absorção, a reflexão e a crítica entre disciplinas distintas
e conteúdos peculiares a cada delineamento de ensino. Inserido com as disciplinas
de saúde da família, o aluno dispõe de um recurso para a atuação profissional na
comunidade e, consequentemente, de um melhor aprendizado pelo método focado
na absorção do conhecimento. Essa nova estrutura propicia ao professor e ao aluno
autonomia em revisitar o conteúdo e sua abrangência além de conceitual, facilitando
oportunidades de ensino entre as diversas áreas de inserção em disciplinas afins.
Além dessas mudanças, houve uma responsabilidade assistida ao discente,
no intuito de salvaguarda-los no aporte teórico, isso promoveu uma diminuição do
numero de créditos teóricos de alguns conteúdos, sem, no entanto, trazer prejuízos
para o desenvolvimento das atividades do curso, já que os referidos discentes
necessitam de ferramentas ―extramuros‖ – na busca fortalecida de interfaces
teóricas em vivencias individualizadas. Isto provoca um remanejamento de ações
didáticas que in loco, circunda o debate plural, o que justificaria a integração
comprometida entre as disciplinas. É importante mencionar que nas disciplinas de
clínica-médica houve um acréscimo de créditos práticos no favorecer uma atuação
clínica com respaldo e rigor de habilidades no face a face com o sujeito e o curso de
sua doença.
Outro ponto implementado, é a presença regular de 5 horas semanais
destinadas as áreas verdes em todos os semestres que oportuniza flexibilização
tanto a descoberta e apreensão de conteúdos, como mapear horários, a partir da
inserção em projetos de extensão, pesquisa e monitoria. Essas atividades
corroboram na integralização entre o aluno e suas motivações acadêmicas e as
complexidades oriundas do processo de ressignificação da aprendizagem.
Houve ainda, acréscimo na diversidade dos cenários de treinamento
(domicílio, comunidade, unidades de saúde, ambulatórios, hospital, centro de
habilidades); bem como a valorização da medicina preventiva e, dentro da
assistencial, a superação do modelo hospitalocentrico e a concentração do ensino
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clinico nas patologias identificadas com prevalentes, dando sempre prioridade a
formação de um medico generalista.
Quanto ao período do internato, este currículo provocou mudanças,
potencializou a carga horária do internato de Medicina de Família e Comunidade e
Medicina Interna, oferecendo um maior conhecimento do medico generalista, apto
para atuar como medico nas unidades básicas de saúde.
No currículo 414, foram extintas, redenominadas e redimensionadas as
disciplinas do chamado Ciclo Básico e Profissional com a finalidade de estabelecer
integração de conteúdos, mantendo dessa maneira, uma melhor relação com suas
competências e oferecendo lugar as Áreas Verdes . Assim, foram extintas as
disciplinas de Bioformologia, Biofisiologia, Metodologia da Pesquisa, Imunologia,
Microbiologia,

Parasitologia,

Patologia,

Farmacologia,

Cirurgia

Ambulatorial,

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) e Gestão. Em seu lugar, foram criadas,
respectivamente, Bases Moleculares dos Sistemas Orgânicos, Sistemas Orgânicos
Integrados I,II,III (integrando os

conteúdos de anatomia, histologia, embriologia,

fisiologia) ,Imunologia Médica, Microbiologia Médica, Parasitologia Médica, Anatomia
Patológica, Fisiopatologia, Farmacologia Medica I e II; e Seminários Integrados.
Foram

redenominadas

Psicologia

do

Aprendizado

em

Orientação

Psicopedagógica, Ecologia em Ambiente e Saúde, Semiologia em Propedêutica
Médica, Bioestatística em Epidemiologia II, Medicina da Criança e do Adolescente
I,II em Saúde da Criança e do Adolescente I,II, Ética Médica em Bioética Aplicada à
Pratica Médica, Gerontologia em Saúde do Idoso, Medicina Legal em Aspectos
Legais da Pratica Médica.
Redimencionadas e alocadas no mesmo semestre, Imunologia Médica e
microbiologia Médica; Epidemiologia I e Saúde da Família II, Propedêutica Médica e
Fisiopatologia; Imagenologia e Propedêutica Médica, Farmacologia Clínica I,II com
as Clínicas: Médica, Cirúrgicas e Saúde da Criança e do Adolescente; Clinica
Cirúrgica II e Saúde da Mulher I (abordagem em ginecologia), com o intuito de
constituir conteúdos integrados , dando assim uma melhor compreensão da
aplicabilidade do conhecimento pelos alunos.
Novas disciplinas curriculares foram criadas dentro da carga horaria mínima
do curso como: Seminários Integrados, Psicologia I e II e Emergências Médicas.
Esta criação reconhece a necessidade de aquisição do conhecimento sobre os
vários componentes que integram a dor e/ou sofrimento humano em suas múltiplas
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vertentes, propiciando a visão integral do ―aqui‖ e do ―agora‖ da situação clínica,
oferecendo-lhe uma possibilidade de atuação com o contexto biopsicossocial.
Algumas disciplinas passaram a ter um número maior de pré-requisitos,
principalmente, pela necessidade de proporcionar uma grade bem elaborada e
sequencial entre a teoria e a prática, integralizando os conteúdos anteriormente
abordados numa sequencia logica de apreensão cognitiva de conhecimento, que
serão assimilados nas próximas disciplinas de maneira adequada pelos alunos.
Passou a ser pré-requisito as disciplinas de Saúde da Família I,II,II,IV,V,VI,VII,VIII;
Clinica Medica I,II,III, Clinica Cirúrgica I,II,III. Além disso, algumas ementas foram
divididas em dois semestres como Farmacologia Medica I e II, como também Saúde
da Mulher I e II.
Dentre os conteúdos das disciplinas eletivas que objetivam aperfeiçoar o
conhecimento de habilidades medicas, encontramos: Sociologia/Humanidades
Médicas, Inglês Médico, Aperfeiçoamento da Linguagem, Dissecação, Pesquisa
Clínica, Administração de Serviços Clínicos e Hospitalares, Terapia Intensiva,
Genética Clínica, Uso Racional de Medicamentos, Cuidados Paliativos, Medicina de
Viajem e Doenças Emergentes e Tópicos em LIBRAS: surdez e inclusão como
optativa.
É mister salientar que essas alocações operativas de disciplinas foram
implementadas

através da exposição e organização didática de conteúdos,

pautadas nos dois eixos norteadores da estrutura curricular do Curso de Medicina da
FMJ, que acompanham a formação dos estudantes: Saúde da Família e Seminários
Integrados, propiciando a formação de um currículo que apresenta integração dos
conteúdos entre si e com o sistema de saúde. Os paradigmas éticos e humanísticos
são utilizados na sistematização do ensino e da doutrina, aplicados nas várias
atividades desenvolvidas durante os anos de formação, concomitantemente com a
preparação técnica-científica. Estes paradigmas formam uma espiral entre os eixos
norteadores, favorecendo uma avaliação do aprendizado pautado num currículo
estruturado no ensino e práticas médicas, na dinâmica e integração entre ensino e
aprendizagem.

7.3 Eixos norteadores da estrutura curricular

58

A organização curricular da Estácio FMJ obedece aos princípios da
flexibilização, que prevê diferentes formas de organização do saber ao longo do
período de formação; interdisciplinaridade, de modo que as disciplinas são dispostas
ao longo do curso apresentando conteúdos mínimos necessários à formação do
perfil do egresso proposto, destacando a importância da comunicação de conteúdos
para a construção de conhecimentos coesos, e da contextualização que consiste em
ações norteadoras do processo de inserção do aluno à realidade local e regional que
estão fundamentadas na necessidade da sociedade.
A integralização do curso de medicina ocorre com o cumprimento de 10.164
horas como carga horaria total. O discente é obrigado a cumprir o mínimo de 9.724
horas que corresponde a todas as disciplinas obrigatórias, incluindo os créditos de
aulas teóricas, praticas e de campo, e duas disciplinas eletivas.

As disciplinas

contam com conteúdos práticos e teóricos articulados e planejados para
proporcionar o

desenvolvimento

de

conhecimentos e habilidades técnicas

imprescindíveis para a vida profissional. O ciclo básico é articulado com o ciclo
profissional e o estágio curricular supervisionado (internato), direcionando os
discentes a uma formação medica comprometida com a busca de soluções e
melhoria da qualidade de vida da comunidade, na qual o profissional estará inserido.
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.
7.3.1 Saúde da Família como eixo longitudinal
Os eixos norteadores são áreas do saber que se desenvolvem ao longo do
curso. Neste contexto, a disciplina Saúde da Família perfaz o eixo longitudinal do
curso de medicina da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio
FMJ). A disciplina apresenta conteúdos de complexidades crescentes e busca a
integração com outras disciplinas dos semestres correspondentes. Parte de uma
visão mais plural, abordando a construção do conceito de saúde e o processo saúde
doença, a promoção e a prevenção no campo da saúde, trabalha conceitos e
práticas na comunidade e chega ao local de atuação dos profissionais da Estratégia
Saúde da Família, ou seja, a Unidade Básica de Saúde. Nesta perspectiva, aborda
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tanto a organização do serviço como a atuação do médico e o trabalho em equipe.
Com relação aos aspectos intrínsecos do conteúdo, aborda ainda em cada fase do
ciclo de vida individual e o contexto familiar, como também a saúde do trabalhador,
tendo como foco de ensino/aprendizagem a inserção do aluno na comunidade,
particularmente suscitando os pontos nevrálgicos da situação local.
Neste sentido, o conteúdo curricular de Saúde da Família perpassa os
primeiros oito semestres, com carga horaria de total de 616 horas e finalizando no
internato com a prática por tempo integral em Medicina da Família e Comunidade.
Enquanto eixo norteador do curso de Medicina da Estácio /FMJ, perfaz a construção
constante do conhecimento, ao longo do curso. Tem sido um desafio nos interstícios
da prática com a teoria, pois requer um (re) pensar constante dos conteúdos com a
realidade local. Ou seja, este desafio é pontuado e sequencialmente alocado na
dinâmica do curso, não só pelo seu caráter inovador, mas por apresentar-se como
antagônica as expectativas geradas pelo modelo flexneriano de formação médica,
isto requer o pensar crítico e consciente, principalmente pautada no que Edgar Morin
(2010), pontua como redes complexas de pensamento dinâmico na busca de uma
retroalimentação do ser pensante com o seu nicho de atuação significativa.
Levando-se em consideração a localização no interior do Ceará, onde a
integração

docente-assistencial não

esta ainda plenamente entendida

por

profissionais e gestores, é importante refletir a realidade circundante a esse desafio.
Ou seja, as atividades práticas e integradas, são tanto quanto possível,
integralizadas no sistema local de saúde.

Desde o primeiro semestre, são

formuladas estratégias didáticas, onde são introduzidas praticas de campo e que
gradativamente inserem graus de dificuldades que contribuem para uma formação
do medico generalista, pautada no paradigma de produção acadêmica e,
consequentemente da inserção do social na saúde.

Algumas das atribuições

básicas de uma equipe de Saúde da Família têm norteado a definição dessas
atividades, tais como:
a) Conhecimento da realidade das famílias pelas quais são responsáveis,
com ênfase nas suas características socioeconômicas, psicoculturais,
demográficas e epidemiológicas;
b) Identificação dos problemas de saúde mais comuns e situações de risco
aos quais as populações estão expostas;
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c) Execução dos procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância
epidemiológica nos diversos ciclos de vida;
d) Valorização da relação com o paciente e com a família para a criação do
vínculo de confiança, fundamental no processo de cuidar;
e) Desenvolvimento de processos educativos através de grupos voltados à
recuperação da autoestima; troca de experiências, apoio e melhoria do
autocuidado;
f) Execução das ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à
saúde coletiva;
g) Assistência às pessoas em todas as fases da vida: criança, adolescente,
mulher, adulto, trabalhador, portadores de deficiências

específicas e

idoso;
h) Discussão permanente junto à equipe e à comunidade do conceito de
cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os
legitimam.
Nos dois últimos anos do curso médico, cerca de 25% da carga horária é
dedicada a inserção do aluno no lócus de atuação na comunidade. Dessa forma, os
alunos mantêm contato com essa área de conhecimento durante toda a sua
formação.
Durante o primeiro semestre, a Saúde da Família I, aborda a construção do
conceito de saúde e o processo saúde doença, a promoção e a prevenção no
campo da saúde, atenção integral à saúde. No decorrer do período o aluno tem uma
introdução à saúde da família e à ética em saúde. Esses conteúdos são discutidos
buscando a contextualização na região onde o curso está implantado e despertando
no aluno a necessidade de uma construção participativa do cuidar de pessoas.
A disciplina Saúde da Família II fortalece conceitos de promoção e
prevenção e discute saúde através das principais linhas de cuidado, integrados à
perspectiva das relações humanas que se estabelecem nos processos de trabalho
em saúde. A construção histórica e cultural da saúde é trabalhada a partir da
realidade local e um olhar atento para alguns grupos específicos é estimulado. Os
alunos visitam e interagem com cenários da Atenção Primária à Saúde.
Antecedendo a disciplina de propedêutica, a disciplina Saúde da Família III
inicia o processo de descoberta da importância da história clínica para a profissão
médica.

Habilidades de comunicação com o paciente e com suas famílias são
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discutidas e vivenciadas. O registro das informações também é vivenciado em
atividades de campo. São abordados aspectos das relações familiares e suas
interferências no processo saúde – doença e realizada uma reflexão sobre a prática
médica dentro da rede de saúde considerando a regionalização e hierarquização do
cenário de prática.
Mantendo a lógica da complexidade crescente dos conteúdos, a disciplina
Saúde da Família IV fortalece os conceitos, princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS) no Brasil, considera prioritariamente os atributos da atenção
primária, nos territórios de atuação das equipes da Estratégia de Saúde da Família e
suas Linhas de Cuidado. Ainda discutem mecanismos de controle social na saúde e
vigilância em saúde.
A disciplina Saúde da Família V trabalha a Saúde da Criança no contexto da
Atenção Primária e faz uma integração com o conteúdo da Saúde da Criança e do
Adolescente I. Além de aspectos sociais da abordagem desta fase da vida, políticas
públicas voltadas para a prevenção dos principais agravos na infância e as principais
vulnerabilidades e situações de risco do grupo populacional em foco são abordadas
dentro do contexto da realidade brasileira.
A mulher é o foco da disciplina Saúde da Família VI e um forte entrosamento
com a disciplina Saúde da Mulher é marcante neste semestre. Princípios e normas
de regionalização e hierarquização da rede de serviços do SUS, possibilidades,
dificuldades e limites do modelo vigente são discutidos e vivenciados na disciplina. O
ciclo gravídico-puerperal normal é analisado e conduzido na Saúde da Família e as
patologias desta fase trabalhadas na Saúde da Mulher. Também aspectos
ginecológicos são abordados nesta lógica.
A Saúde da Família VII aborda a Saúde do Adulto e do idoso. São discutidas
as principais vulnerabilidades e situações de risco do grupo populacional em foco,
dentro do contexto da realidade brasileira. Políticas públicas voltadas para a
prevenção dos principais agravos são trabalhadas com a participação ativa dos
alunos e conceitos como clínica ampliada e humanização são discutidos. Eles são
estimulados

a

realizar

reflexões

sobre

a

importância

das

mudanças

comportamentais na vida de pessoas, focando na melhoria da qualidade de vida.
No último semestre de disciplinas, a Saúde da Família VIII discute a lógica
da organização e divisão do trabalho nas equipes da ESF e revisa conceitos de
modelos de atenção. É despertada no aluno a importância da saúde do Profissional
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e discutida a Política Nacional de Saúde do Trabalhador no SUS. Fecham-se assim
oito semestres de disciplinas Saúde da Família com a expectativa de promover
atitudes críticas e reflexivas sobre a prática médica atual.
Pautado nestas ementas e sua aplicabilidade operacional, o internato de
Medicina de Família e Comunidade busca contribuir com a formação de médicos
generalistas, humanistas, com visão crítica e reflexiva. Esse processo privilegia a
aprendizagem significativa na absorção de novos conhecimentos, habilidades e
atitudes para atender à perspectiva de prover cuidados de saúde à comunidade com
ênfase no planejamento das ações, na antecipação de riscos e na prevenção de
doenças e ainda, o tratamento e a reabilitação dos principais agravos interligados a
Atenção Primária à Saúde.

7.3.2 Seminários Integrados como eixo transversal

A organização da matriz do curso de medicina segue os princípios de:
flexibilização, interdisciplinaridade e contextualização. Neste enquadre educacional,
nos oito primeiros semestres encontra-se também inseridos os Seminários
Integrados, que totalizando 550 horas. A possibilidade de religar saberes provoca a
integração de conhecimentos entre as demais disciplinas ministradas em cada
período, garantindo, desta maneira, a transversalidade dos conteúdos curriculares
ao longo de cada semestre usando como metodologia o estímulo à realização de
pesquisas científicas e da aplicação da metodologia ativa do aprendizado.
A flexibilização curricular imersa pelos Seminários Integrados, fortalece e
induz a ampliação dos horizontes do conhecimento e o desenvolvimento de uma
visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu campo específico
de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos,
habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. A flexibilização do
currículo,

portanto,

se

caracteriza

tanto

pela

verticalidade,

quanto

pela

horizontalidade. Assim, a flexibilização vertical prevê diferentes formas de
organização do saber ao longo do período de formação. Já a horizontal possibilita o
aproveitamento, para fins de integralização do curso, de várias atividades
acadêmicas complementares. Essas atividades são importantes para a formação do
aluno e constituem o pilar de apoio para diversidade, proporcionando o cenário no
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qual o aluno possa, de fato, ter à disposição as variadas alternativas de percurso
curricular.
A partir destas premissas, a flexibilidade ainda é assegurada pela oferta de
um conjunto de atividades acadêmicas articuladas à formação, planejadas pela
Coordenação do Núcleo Docente Estruturante disponibilizadas nas Unidades onde
o Curso está inserido, criando dessa forma as condições para a realização de
atividades como: seminários, congressos, colóquios, oficinas, encontros, festivais,
palestras, exposições, cursos de curta duração, cursos on line, dentre outras.
Dito isto, a interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do
conhecimento e a integração do conhecimento, visando superar uma organização
curricular tradicional, que coloca as disciplinas como realidades estanques,
fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. O
resultado favorece uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da
realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente do saber/aprender.
A integração, portanto, entre as disciplinas do currículo fornece então as
condições necessárias para o ensino, para a aprendizagem, para a pesquisa e para
a criação de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a
complexidade da realidade através do incentivo a extensão. Assim, propicia a
reorganização e a recomposição dos diferentes âmbitos do saber por meio do
estabelecimento de intercâmbios cognitivos. Dessa forma, permite integrar o saber,
propiciando a compreensão da relevância e do significado dos problemas
estudados, favorecendo, consequentemente, os processos de intervenção e busca
de soluções. Nessa perspectiva, expressa ainda a necessidade de reconstruir o
pensamento em novas bases, recuperando dimensões como a criatividade, a
imaginação e a capacidade de lidar com a incerteza.
É relevante salientar que os Seminários Integrados, não significa uma
justaposição de saberes, nem implica uma comunicação reduzida entre as
disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto mais geral, no qual as disciplinas
em contato são (re) pensadas, provocando interfaces entre as disciplinas. Promove,
portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas integrações entre as disciplinas. Na e
pela interdisciplinaridade adquire poder estruturador, pois as definições, os
contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a serem organizados
em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos e
metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para
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enfrentar problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta, como
objetivo de detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, favorece a
realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e
contribui para ampliar a motivação para aprender.
Assim, as disciplinas dispostas na grade curricular do curso de medicina
contêm conteúdos necessários à formação do perfil do egresso, destacando a
importância da interdisciplinaridade para a construção de conhecimentos coesos e
reflexivos, formando um profissional habilitado a trabalhar em uma equipe
multiprofissional na área da saúde.
A Teoria da Complexidade, proposta por Edgar Morin, destaca que as
habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento resultam
marcadamente nas atividades adquiridas na vida social e cultural. Assim, a forma de
pensar e de aprender vai depender fortemente das experiências sociais vividas por
cada um. Neste processo de desenvolvimento cognitivo, o ―enquadre situacional‖
tem papel fundamental, uma vez que formas avançadas de se pensar o ―aqui‖ e
―agora‖ de situações vividas, remontam práxis e reconduz palavras em atos.
Portanto, pensamento e linguagem se inter-relacionam. O projeto de integração
disciplinar tem como pressuposto a possibilidade de viabilizar a estruturação de
conceitos que transcendem os limites de um campo de saber, propiciando a
articulação da identidade dos diferentes cursos (expressa em seu projeto
pedagógico), com a diversidade dos distintos saberes científico.
Essa integração tem como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão
abrangente de conteúdos temáticos comuns que compõem os vários campos do
saber; estimular uma prática docente que permita a transposição de conteúdos entre
os diferentes campos do saber; proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar
os horizontes do conhecimento e a aquisição de uma visão crítica que lhes permita
transcender o seu campo de atuação profissional.
Cabe ressaltar a importância dos Professores responsáveis pelas Disciplinas
que

mantém dinamicamente o aperfeiçoamento e complementaridade dos

conteúdos programáticos, contribuindo de forma compromissada e articulada para a
construção do conhecimento.
A contextualização circundante aos Seminários Integrados e Saúde da
Família, adquirem seu status quo na busca responsável de adequação do currículo
às características dos alunos e do ambiente socioeconômico e cultural onde a
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situação de aprendizagem pontua, sublinha, evidencia e analisa o contexto clínico
com o social. Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo
ensino-aprendizagem à realidade local e regional, articulando as diferentes ações
curriculares às características, demandas e necessidades de cada contexto.
Vale ressaltar, a disciplina Seminários Integrados não concede grau. A
aprovação depende da frequência a 75% das atividades programadas. O
aproveitamento do aluno será avaliado pelo orientador e por uma comissão
composta por docentes do período, que analisa a participação individual e o
desempenho do trabalho em grupo. Os graus atribuídos aos alunos por essa
comissão são computados nas avaliações de todas as disciplinas do semestre.
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8 CONTEÚDOS CURRICULARES
O atual currículo do curso de Medicina é composto pelos seguintes núcleos
curriculares: formação geral, formação humanística, formação especifica e
disciplinas eletivas. Esses núcleos de atividades se desenvolvem a partir de
conteúdos específicos com a finalidade de suscitar uma formação profissional do
estudante ao longo de todo o curso, de modo que, ao se tornar um egresso, consiga
desempenhar com excelência a prática da Medicina, dentro do que é esperado pela
sociedade.

Cada atividade de ensino do currículo possui um Componente curricular
(ANEXO A) que pode ser atualizado semestralmente pelo professor regente
responsável, visando, desse modo, que seja implementando acréscimos e
modificações de conteúdos ou de atividades necessários ao ensino do saber e da
prática médica. Os planos de ensino são entregues aos estudantes pelos
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professores no primeiro dia de aula da disciplina no semestre corrente, os mesmos
também podem ser acessados pelos discentes no portal do aluno em qualquer
momento durante o semestre letivo.
O plano de ensino contém os dados de identificação da disciplina (nome,
código, vigência, créditos e carga horária total), a súmula, o currículo a qual a
mesma está vinculada, os objetivos, o conteúdo programático (listagem de
conteúdos que serão desenvolvidos ao longo do semestre), a metodologia, a carga
horária teórica e prática, as experiências de aprendizagem (são as experiências as
quais o estudante é exposto e que corroboram no seu aprendizado), os critérios de
avaliação, as atividades de recuperação previstas, a bibliografia (dividida em básica
e complementar (ANEXO B), observações e outras referências que o professor
entenda como importantes. Desse modo, são os planos de ensino que guardam os
conteúdos curriculares necessários à formação do egresso que buscamos, como
instituição, formar.
O plano de ensino, embora de responsabilidade e confecção do professor
regente responsável pela disciplina, precisa ser aprovado pelo Núcleo Docente
Estruturante (NDE) em prazos específicos para isso. Cabendo

então ao NDE

verificar se as informações contidas no plano de ensino estão adequadas e
alinhadas com este Projeto Pedagógico de Curso (PPC), bem como se estão
adequadas aos conhecimentos prévios trazidos pelos alunos em relação às etapas
anteriores. Uma vez aprovado o plano de ensino, isso demonstra que o mesmo está
adequado às exigências legais e expectativas desta Faculdade.
Como o plano de ensino é um instrumento dinâmico, é importante que uma
parte dele seja estática, para que seja possível verificar sua adequação ao que se
espera em termos de formação acadêmica. A parte estática do plano de ensino é a
súmula da disciplina. Esta, então, descreve de forma resumida o que será aprendido
pelo estudante naquela disciplina. A súmula é confeccionada na criação da disciplina
e é apenas modificada por necessidade de adequação ao PPC. Assim, para que
uma determinada súmula seja alterada é necessário ofício da coordenação,
contendo razão e justificativa da modificação. Logo para que a súmula seja alterada,
é necessária que o NDE, Colegiado, CONSEPE aprove a solicitação da
coordenação.
Sendo assim, passamos a descrever as súmulas das disciplinas por etapas:
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PERÍODO 1:
SDE0726 SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS I

Organização geral do corpo humano. Bases gerais da variabilidade e da
adaptabilidade humana. Organização morfofuncional do sistema locomotor.
Desenvolvimento da face e seus distúrbios. Desenvolvimento dos membros e seus
distúrbios.
Estrutura

geral

dos

tecidos

conjuntivos.

Classificação

dos

tecidos

conjuntivos. Os tecidos de sustentação e sua organização dentro do sistema
locomotor. Tecido cartilaginoso, ósseo e muscular: características morfofisiológicas e
doenças prevalentes de base histológica. Articulações, tendões e ligamentos:
histofisiologia e doenças prevalentes. Embriogênese. Organização geral do sistema
imune. Anatomia macroscópica e miscroscópica do sistema imunológico. Conceitos
de imunidade inata e imunidade adaptativa. O reconhecimento celular no sistema
imunológico: tipos de interação celular e moléculas envolvidas; a interação
TCR/MHC; as imunoglobulinas; a integração membrana/citoplasma/núcleo; as
respostas biológicas. Diferenciação linfocitária. O sistema imunológico em
funcionamento: tráfego de linfócitos, reconhecimento antigênico; relação do sistema
imunológico com o meio interno e o meio externo. Metodologias para estudos sobre
o sistema imunológico e ferramentas de imunodiagnóstico.

SEDE 0724 SAÚDE DA FAMÍLIA I

Introdução ao pensamento científico e ao modelo médico: ética, medicina e
sociedade.
Conceitos sobre promoção, educação e prevenção (e seus níveis) no campo
da saúde, considerando os fatores determinantes do processo saúde doença, a
história natural das doenças e as desigualdades sociais. Introdução à Estratégia
Saúde da Família e seu território sanitário. Visita domiciliar.

SDE0725 BIOMORFOLOGIA
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Estrutura geral e ultraestrutura das células eucariotas. Comparação entre
eucariotas e procariotas. As funções das organelas celulares. Estrutura e fisiologia
dos tecidos orgânicos, suas células e componentes extracelulares. Bases
histofuncionais de alguns processos patológicos. Noções de histofisiologia da
reprodução. Etapas do desenvolvimento embrionário. Processos celulares e
teciduais comprometidos com o desenvolvimento embrionário. Formação dos
folhetos embrionários e sua diferenciação inicial. Anexos embrionários. Distúrbios do
desenvolvimento embrionário humano inicial.

SDE0728 AMBIENTE E SAÚDE

A disciplina propõe uma discussão sobre Educação Ambiental à luz da
Política Nacional de Educação Ambiental. E o estudo das disfunções ecológicas
geradas ao longo do processo de evolução da humanidade, em nível global,
nacional e regional (principais problemas ambientais no Brasil e suas consequências
para as populações).

SDE0730 SEMINÁRIO INTEGRADO I

Introdução dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica, considerando
áreas de conhecimento específicos e o exercício profissional do médico, construindo
no primeiro período o protagonismo do aluno no processo ensino/aprendizagem;
Pesquisa científica considerando conceitos e percepções sobre medicina, saúde,
sociedade e meio ambiente. Conceitos sobre promoção da saúde considerando
aspectos biomorfológicos dos sistemas orgânicos. Conceito ampliado de promoção
da saúde.

SDE0851 BASES MOLECULARES DOS SISTEMAS ORGANICOS

Introdução à bioquímica. Bioquímica dos aminoácidos e proteínas. Enzimas.
Bioquímica de lipídeos. Bioquímica de carboidratos. Mecanismos de transdução do
sinal. Conceitos básicos de metabolismo. Bioenergética. Metabolismo dos
carboidratos. Metabolismo dos lipídeos. Metabolismo dos aminoácidos. Integração
metabólica.

CASOS

CLÍNICOS: Conhecer os principais fatores

de

risco
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relacionados as doenças; explicar a fisiopatologia dos distúrbios abordados, e os
principais marcadores bioquímicos das patologias. CASOS CLÍNICOS: Conhecer os
principais fatores de risco relacionados as doenças; explicar a fisiopatologia dos
distúrbios abordados, e os principais marcadores bioquímicos das patologias.
ÁGUA

E

EQUILÍBRIO

ÁCIDO-BASE

E

HIDRO-ELETROLÍTICO:

Diferenciar o comportamento ácido-base de compostos bioquímicos.
a) CLUBE DA ESCRITA: Momentos onde os alunos juntamente com os
professores e monitores discutem casos clínicos relacionados com os
assuntos abordados anteriormente.
b) VITAMINAS: Reconhecer a importância das vitaminas no metabolismo
dos carboidratos, proteínas e lipídeos.
ÁGUA E EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE E HIDRO-ELETROLÍTICO: Diferenciar
o comportamento ácido-base de compostos bioquímicos.
a) CLUBE DA ESCRITA: Momentos onde os alunos juntamente com os
professores e monitores discutem casos clínicos relacionados com os
assuntos abordados anteriormente.
b) VITAMINAS

: Reconhecer

a

importância

das

vitaminas

no

metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídeos Controle do ciclo
celular e apoptose. Estrutura dos ácidos nucleicos, replicação,
transcrição

e

tradução

da

informação

gênica.

Epigenética.

Diagnóstico molecular das doenças geneticamente determinadas.
Mecanismos de mutação de ponto e mutação dinâmica

SDE0729 ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGOGICA

Apoio psicopedagógico ao aluno no inicio do curso. Compreendendo a
relação entre a escolha da profissão a identidade pessoal e a formação médica.
Reflexão sobre os aspectos éticos, psicológicos e comportamentais do ensino
médico.

Contribuições

das

concepções

cognitivas

contemporâneos

para

compreensão do processo ensino aprendizagem. A Psicologia da Aprendizagem:
como o sujeito aprende. Compreendendo o sujeito da Aprendizagem: pensamento e
linguagem, sensação, percepção, emoção, frustração, inteligência, memória e
esquecimento, percepção, motivação. Estudo da relação entre avaliação e
aprendizagem. Ensino, Pesquisa e Extensão: atividades da educação superior.
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Caracterização de aspectos afins ao processo educativo: educação continuada a
distância, o respeito à diversidade e a autonomia como inerente à formação
profissional.

PERÍODO 2:

CEL0101 TOPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos
sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e
noções instrumentais em LIBRAS.

SDE0731 SAUDE DA FAMILIA II

Fortalecimento dos conceitos de promoção, educação prevenção e
recuperação da saúde através das principais linhas de cuidado, integrados à
perspectiva das relações humanas que se estabelecem nos processos de trabalho
em saúde. Contextualização dos princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde
(SUS) no Brasil, considerando-se prioritariamente os atributos da atenção primária,
nos territórios de atuação das equipes da Estratégia de Saúde da Família da
Unidade Primária.

SDE0732 SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS II

Organização geral do sistema nervoso. Neuroembriologia. Neuroanatomia
macroscópica e microscópica. Fisiologia dos sistemas sensitivos e motores. Papel
do sistema nervoso na regulação das funções viscerais. Funções nervosas
superiores. Embriogênese. Anatomia macroscópica e miscroscópica do sistema
cardiovascular. Fisiologia cardiovascular. Fisiologia e Bioquímica do sistema
hemolinfopoético. Hemostasia. Embriogênese do aparelho respiratório. Anatomia
macroscópica e microscópica do sistema respiratório. Fisiologia da respiração.

SDE0733 IMUNOLOGIA MEDICA
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Mecanismos imunológicos (celulares e
hospedeiro

a

agentes

infecciosos.

moleculares) de defesa do

Mecanismos

imunológicos

(celulares

e

moleculares) de auto reatividade e geração de doenças autoimunes. Mecanismos de
alo reatividade: a rejeição de transplantes. Alergia e outras reações de
hipersensibilidade. Reconhecimento imunológico de células tumorais. As síndromes
de imunodeficiências hereditárias e adquiridas: SIDA/AIDS.

SDE0734 MICROBIOLOGIA MEDICA

O mundo microbiano, sua composição e ambiqüidade. O laboratório e as
técnicas microbiológicas básicas. A célula bacteriana: morfologia, estruturas e
funções. Metabolismo bacteriano. As práticas de esterilização, desinfecção e
antissepsia.
Propriedades

As drogas
gerais

antimicrobianas e

dos

vírus:

seus mecanismos de

classificação,

morfologia

e

atuação.

replicação.

A

microbiologia no contexto das ciências da saúde. A microbiota anfibiôntica e os
mecanismos de patogenicidade de bactérias. Os principais microrganismos
patogênicos; suas características e ações patogênicas. As grandes endemias de
etiologia bacteriana e viral; extensão, profilaxia e controle. O diagnóstico laboratorial
das infecções bacterianas e virais de relevância na nosologia brasileira.

SDE0736 SEMINARIO INTEGRADO II

Aprofundamento dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto
em seminário anterior considerando áreas de conhecimento específico e o exercício
profissional;

solidificando

o

protagonismo

do

aluno

no

processo

ensino/aprendizagem; Pesquisa científica considerando conceitos e percepções
sobre linhas de cuidado frente a situações problemas e casos clínicos. Temas
relacionados a epidemiologia e sistemas orgânicos
SDE0852 EPIDEMIOLOGIA I

Introdução à Epidemiologia. Conceitos básicos de Vigilância em Saúde.
Vigilância Epidemiológica. Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN).
Medidas de frequência de doenças. Distribuição das doenças de acordo com
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pessoa-lugar-tempo. Indicadores de Saúde. Perfil Epidemiológico Brasileiro.
Transição epidemiológica.

PERÍODO 3:

SDE0735 PARASITOLOGIA MEDICA

Parasitos de interesse em medicina humana, com ênfase naqueles que têm
importância epidemiológica no Brasil. Parasitos helmintos e protozoários e seus
vetores, ectoparasitos artrópodes e animais peçonhentos. Relação parasitohospedeiro. Mecanismos de agressão e defesa gerados na relação parasitohospedeiro. Aspectos epidemiológicos das infecções parasitárias. Métodos atuais de
diagnóstico laboratorial. parasitológico e imuno-parasitológico.

SDE0737 SAÚDE DA FAMÍLIA III

Técnicas e habilidades de comunicação. Introdução à entrevista médica,
dentro do contexto social e familiar do indivíduo Obtenção da história social, familiar,
história da doença atual, história patológica pregressa na perspectiva da medicina
de família e estratégia de saúde da família. Conceitos básicos de modelo de atenção
à saúde.

SDE0738 SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS III

Embriogênese, Organização geral, Anatomia macroscópica e microscópica,
Fisiologia e Bioquímica dos sistemas digestório, urinário, endócrino e reprodutor.

SDE0741 ANATOMIA PATOLOGICA

Conceito de doença através dos agentes agressores e da resposta do
organismo a esta agressão. Estudo dos diversos tipos de agressão, com ênfase na
correlação clínico-patológica.
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SDE0742 SEMINARIO INTEGRADO III

Leitura, análise crítica e discussão em grupo de artigos científicos com
temas relacionados a anamnese, conceitos básicos de modelo de atenção à saúde.
Ética médica conceitos básicos, Temas relacionados a parasitologia médica e
sistemas orgânicos do período. Aplicação clínica da anatomia patológica. Aspectos
psicológicos da relação médico paciente.
SDE0746 PSICOLOGIA MEDICA I
Medicina: conhecimento científico e prática humanística. O encontro clínico:
estrutura e dinâmica. Subjetividade e dimensão ética. Técnicas de anamnese.
História da Pessoa. Características psicológicas das diferentes faixas etárias.

PERÍODO 4:

SDE0855 - EPIDEMIOLOGIA II

A pesquisa epidemiológica. Estudos transversais. Estudos de coorte.
Estudos caso-controle. Estudos ecológicos. Introdução à Medicina baseada em
evidências. Estudos sobre testes diagnósticos. Estudos experimentais. Ensaios
Clínicos Controlados. Leitura crítica de estudos sobre testes diagnósticos e
terapêuticos.

SDE0739 - FISIOPATOLOGIA

A partir dos conhecimentos da Fisiologia já adquiridos nas disciplinas dos
Sistemas Orgânicos I, II e III, será feita a abordagem da doença como manifestação
da função desordenada do organismo, ajudando a compreender e desenvolver o
raciocínio sobre a base fisiopatológica da doença, valorizando os múltiplos fatores
determinantes da doença - biológicos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais.
Dessa forma, o aluno desenvolverá uma base sólida para planejar o diagnóstico
clínico e laboratorial, além do manuseio do paciente e tratamento das principais
patologias clínicas. Serão, também, capaz de orientar o paciente quanto ao
prognóstico, alterações no estilo de vida diante da doença, bem como aos aspectos
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gerais da medicina preventiva. Assim sendo, espera-se conferir uma base ampla à
futura prática clínica e profissional.

SDE0854 - IMAGENOLOGIA

Estudo das diversas técnicas de diagnóstico por imagem e de suas
aplicações na avaliação das patologias humanas. Abordagem das características e
propriedades da radiação X. Conhecimento sobre os exames radiológicos simples e
contrastado e Tomografia Computadorizada e suas principais indicações clínicas.
Abordagem sobre os principais achados de imagem e patologias. Ensino de todas
as técnicas que envolvem a Imagenologia. Solicitação criteriosa de exames de
diagnóstico por imagem.

SDE0853 - PROPEDÊUTICA MÉDICA

Abordagem de pacientes em ambiente hospitalar e unidade básica de saúde
para o desenvolvimento da entrevista clínica ou anamnese, ressaltando a
abordagem integral do sujeito e aprimoramento da relação médico paciente. Ensino
da técnica para a realização do exame físico do adulto, valorizando os achados
normais e patológicos. Conhecimento dos principais sinais e sintomas das grandes
síndromes clínicas. Introdução ao raciocínio clínico a partir do diagnóstico
sindrômico. Valorização dos aspectos propedêuticos para o sistema de saúde.

SDE07520 - PSICOLOGIA MÉDICA II

Medicina: conhecimento científico e prática humanística. O encontro clínico:
estrutura e dinâmica. Subjetividade e dimensão ética. Relação médico-paciente nas
diferentes formas de intervenção médica (clinica x cirúrgica) Situações assistenciais
difíceis (somatizações, não-adesão em patologias crônicas e terminalidade).
Relação estudante-equipe de saúde-instituição.

SDE0749- SEMINÁRIO INTEGRADO IV
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A disciplina pretende fornecer ao aluno o conhecimento das etapas de uma
pesquisa científica a ser desenvolvida considerando a interdisciplinaridade das
disciplinas do período. Aperfeiçoamento dos conceitos metodológicos de pesquisa
cientifica visto em seminários anteriores considerando áreas de conhecimento
específicos e o exercício profissional; solidificando o protagonismo do aluno no
processo ensino/aprendizagem; Temas relacionados a conceitos e percepções
sobre linhas de cuidado, Sistema Único de Saúde, vigilância em saúde. Bioética.

SDE0743 - SAÚDE DA FAMÍLIA IV

Fortalecimento dos conceitos aos princípios e diretrizes do Sistema único de
Saúde (SUS) no Brasil, considerando-se prioritariamente os atributos da atenção
primária, nos territórios de atuação das equipes da Estratégia de Saúde da Família
da Unidade Primária e suas Linhas de Cuidados. Controle Social. Vigilância em
saúde. Ética e meio ambiente.

SDE0789 - SOCIOLOGIA / HUMANIDADES MÉDICAS

Situar a Medicina no campo das Ciências e a noção de indivíduo como
concepção de pessoa moderna; problematizar a prática médica contemporânea
nesta perspectiva. Discussão de processos de saúde em contexto socioculturais
diversos.

PERÍODO 5:

SDE0765 - CLÍNICA CIRÚRGICA I
Tempos fundamentais da Técnica Operatória e Anestesiologia. Avaliação e
preparo pré-operatório normal e patológico. Urgência e emergência em cirurgia
geral.

SDE0757 - CLÍNICA MÉDICA I

Estudo da apresentação clínica e abordagem diagnóstica e terapêutica das
doenças

cardio-circulatórias,

pleuro-pulmonares

e

hematológicas

de

maior
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incidência e prevalência na prática de clínica médica e das grandes síndromes
clínicas, desenvolvendo o raciocínio clínico, a partir do diagnóstico sindrômico e da
formulação das hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais e, como
conseqüência,

solicitação

racional de

exames

complementares

e

conduta

terapêutica apropriada.

SDE0745 - FARMACOLOGIA MÉDICA I

Conhecimentos básicos preventivos para promover o crescimento e
desenvolvimento adequados da criança e do adolescente, sabendo utilizar os
recursos da propedêutica aplicada a esta fase de vida. Reconhecimento e
apropriação das técnicas de diagnóstico e terapêutica dos principais agravos de
patologias dos sistemas: cardiovascular, respiratório, hematológico e nutricional.
Bases da farmacologia, incluindo conceitos de farmacovigilância e vias de
administração de medicamentos. Farmacocinética e farmacodinâmica dos principais
grupos farmacológicos.

SDE0759 - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I

Conhecimentos básicos preventivos para promover o crescimento e
desenvolvimento adequados da criança e do adolescente, sabendo utilizar os
recursos da propedêutica aplicada a esta fase de vida. Reconhecimento e
apropriação das técnicas de diagnóstico e terapêutica dos principais agravos de
patologias dos sistemas: cardiovascular, respiratório, hematológico e nutricional.

SDE0788 - PESQUISA CLÍNICA

Medicina baseada em evidências. Validade dos estudos sobre testes
diagnósticos. Validade dos Ensaios Clínicos Controlados. Ensaios clínicos de
equivalência. Leitura crítica de estudos sobre testes diagnósticos e terapêuticos.

SDE0755 - SEMINÁRIO INTEGRADO V
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Aprofundamento dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto
em seminários anteriores considerando áreas de conhecimento específicos e o
exercício profissional; solidificando o protagonismo do aluno no processo
ensino/aprendizagem; Temas relacionados a atenção integral, clinica ampliada
aplicada as especialidades do período, políticas de saúde específicas.

SDE0750 - SAÚDE DA FAMÍLIA V

A criança e o adolescente brasileiros, aspectos familiares e biopsicossociais.
A saúde e sua promoção e prevenção neste grupo populacional. A perspectiva do
cuidado, segundo os problemas identificados nas famílias e indivíduos em questão.

SDE0792- SAÚDE DA MULHER I

Fundamentos da Ginecologia. Programa de Assistência Integral à Saúde da
Mulher (PAISM). Estudo do sistema reprodutor feminino e suas influências nas
diversas etapas da vida da mulher. Abordagem da sexualidade, promoção da prática
sexual segura prevenindo doenças sexualmente transmissíveis. Práticas educativas
e promoção da saúde da mulher nas diversas faixas etárias, com prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas, oncológicas e dos agravos à
saúde física e mental da mulher desde a infância à senilidade.

PERÍODO 6:

SDE0771 - CLÍNICA CIRÚRGICA II

Aprofundar o estudo da Cirurgia do Trauma e Emergência Cirúrgica.
Continuar o estudo da Clínica Cirúrgica I e das disciplinas de Clínica Médica.Urologia, traumatologia e cirurgia vascular e ginecológica.

SDE0764 - CLÍNICA MÉDICA II

Estudo da apresentação clínica e abordagem diagnóstica e terapêutica das
doenças gastrointestinais, reumatológicas e renais de maior incidência e prevalência
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na prática de clínica médica e das grandes síndromes clínicas, desenvolvendo o
raciocínio clínico, a partir do diagnóstico sindrômico e da formulação das hipóteses
diagnósticas e diagnósticos diferenciais e, como consequência, solicitação racional
de exames complementares e conduta terapêutica apropriada.

SDE0753- FARMACOLOGIA MÉDICA II

Unidade IV Antibacterianos; Antifúngicos; Antivirais; Quimioterapia da TB e
Hanseníase;

Antineoplásicos;

Antiprotozoários;

Antihelmínticos

Unidade

V

Farmacologia dos psicotrópicos, Ansiolíticos, antidepressivos, Opioides, Drogas de
Abuso, Anestésicos locais e gerais, Tratamento farmacológico das doenças
neurodegenerativas, anticonvulsivantes e antipsicóticos.

SDE0767 - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II

A criança e o adolescente brasileiro, aspectos familiares e biopsicossociais.
A saúde e sua promoção e prevenção neste grupo populacional. Atuar em atenção
primária à saúde na perspectiva do cuidado, segundo os problemas identificados
nas famílias e indivíduos em questão.

SDE0762- SEMINÁRIO INTEGRADO VI

Aperfeiçoamento dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto em
seminários anteriores considerando áreas de conhecimento específico e o exercício
profissional;

solidificando

o

protagonismo

do

aluno

no

processo

ensino/aprendizagem; Conceitos e percepções sobre o cuidado integral a mulher, a
criança. Temas relacionados as especialidades clinicas e cirúrgicas do período.
Farmacologia clínica. Gestão em saúde.

SDE0756 - SAÚDE DA FAMÍLIA VI
Planejamento e gestão do setor saúde no país e dos serviços de saúde
pública e privada. Evolução do hospital, das unidades de assistência ao parto e da
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gestão hospitalar. Ferramentas de gestão da clínica. Atenção integral à saúde da
mulher na perspectiva da atenção primária.
SDE0758 - SAÚDE DA MULHER II
Características da assistência pré-natal e ao parto no Estado do Rio de
Janeiro e no Brasil. Aspectos biológicos, psicológicos e sociais da gravidez.
Assistência pré-natal. Avaliação do risco reprodutivo. Abortamento espontâneo e
provocado. Gravidez indesejada. Assistência pré-natal na gravidez de baixo e de
alto risco. Tipos de parto: normal e distócico. Atenção ao parto normal e distócico.
Orientação à nutriz. Aspectos éticos e medico-legais da assistência à saúde da
mulher.

PERÍODO 7:

SDE0740 - BIOÉTICA APLICADA Á PRATICA MÉDICA

Conceitos de ética, ética médica, deontologia, bioética e suas implicações na
prática médica contemporânea. Subjetividade e dimensão ética nos sistemas
conveniados para assistência. O encontro clínico nas condições atuais do exercício
da Medicina. Os avanços tecnológicos e uma prática humanística

SDE0861 - CLÍNICA CIRÚRGICA III

Estudo integrado e específico do diagnóstico e tratamento das patologias
mais frequentes dos órgãos dos sentidos, enfocando também as repercussões das
doenças sistêmicas no aparelho visual, auditivo, olfativo, gustativo e tátil.
Semiotécnica do exame facial enfatizando a avaliação da acuidade visual e auditiva,
fundoscopia e exame da cavidade bucal, faringe e laringe. Técnicas básicas de
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos relacionados as doenças dos órgãos dos
sentidos e estudo da prevenção a cegueira e surdez principalmente.

SDE0860 - CLÍNICA MÉDICA III
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Estudo da apresentação clínica e abordagem diagnóstica e terapêutica das
doenças neurológicas, endócrinas, onco-hematológicas e dermatológicas de maior
incidência e prevalência na prática de clínica médica e das grandes síndromes
clínicas, desenvolvendo o raciocínio clínico, a partir do diagnóstico sindrômico e da
formulação das hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais e, como
consequência,

solicitação

racional de

exames

complementares

e

conduta

terapêutica apropriada.

SDE0787 - GENÉTICA CLÍNICA

Mecanismos de transmissão da herança, funcionamento dos genes e dos
cromossomos, bases do diagnóstico em genética, das doenças genéticas e suas
consequências para a saúde do paciente e de sua família; aconselhamento genético
e aspectos éticos da especialidade.

SDE0761 - SAÚDE DO IDOSO

A pessoa idosa apresenta múltiplas morbidades e problemas crônicos de
saúde, sendo seu acompanhamento complexo, multiprofissional e interdisciplinar. A
Atenção à Saúde do idoso depende de um processo diagnóstico multidimensional,
sendo necessária uma abordagem ampliada que deve envolver o ambiente onde o
idoso vive; a relação entre profissional de saúde e a pessoa idosa; relação do
profissional de saúde e familiares do idoso, além da história clínica considerando os
aspectos biológicos, psíquicos, funcionais e sociais do mesmo. Através da
abordagem da pessoa idosa no cenário hospitalar e ambulatorial pretende-se
desenvolver

no

aluno

o

conhecimento

dos

aspectos

propedêuticos

do

envelhecimento e das principais doenças relacionadas ao idoso, assim como, a
prevenção de agravos.

SDE0768 - SEMINÁRIO INTEGRADO VII

Aperfeiçoamento dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto
em seminários anteriores considerando áreas de conhecimento específicos e o
exercício profissional; solidificando o protagonismo do aluno no processo
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ensino/aprendizagem; Conceitos e percepções sobre o cuidado integral ao idoso e
do adulto. Temas relacionados as especialidades clinicas e cirúrgicas. Ética e
bioética.

SDE0763 - SAÚDE DA FAMÍLIA VII

Relações

familiares.

Envelhecimento

bio-psico-social

e

ambiental.

Condições crônicas de saúde; Assistência de equipes multidisciplinares à saúde do
adulto e do idoso nas unidades de PSF. Atenção primária à saúde na perspectiva do
cuidado, segundo os problemas identificados nas famílias e indivíduos em questão.
Clinica ampliada e humanização

SDE0863 - USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Bases do uso racional de medicamentos, farmacologia nas condições
fisiológicas especiais, bases da interação medicamentosa.

PERÍODO 8:

SDE0748 - ASPECTOS LEGAIS DA PRÁTICA MÉDICA
Conceitos de ética, ética médica, deontologia, bioética e suas implicações na
prática médica contemporânea. Estudo das principais ações lesivas na perspectiva
médico-legal. Documentos médico-legais.

SDE0791 - CUIDADOS PALIATIVOS

Aborda os princípios dos Cuidados Paliativos, bem como fatores
determinantes do atendimento humanizado e, por conseguinte, a melhoria na
qualidade da assistência multiprofissional direcionada aos pacientes fora de
possibilidades terapêuticas de cura e sua família.

DE0770 - DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS
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Aspectos epidemiológicos das doenças infecciosas e parasitárias. Doenças
causadas por bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos. Acidentes por
animais peçonhentos. Infecções transfusionais. Profilaxia individual e coletiva.
Solicitação e interpretação de exames complementares em doenças infecciosas e
parasitárias. Utilização racional de antimicrobianos, antifúngicos, antivirais e
antiparasitários. Emergências infecciosas.

SDE0774 - EMERGÊNCIAS MÉDICAS

Apresentar e debater, do ponto de vista crítico, as principais síndromes e
patologias atendidas em um ambiente de Pronto-atendimento ou de Pronto-socorro.
Promover o conhecimento teórico e prático dos principais tópicos referentes a temas
de urgência e emergência clínica e a frequência com que causam morbidade e
mortalidade, Preparar satisfatoriamente os alunos, vislumbrando ampliar as áreas de
atuação dos médicos recém-formados.

SDE0772 - SAÚDE MENTAL

Esta disciplina visa fornecer os conceitos básicos e instrumentais
necessários à abordagem e compreensão das noções gerais do campo da Saúde
Mental, tendo em vista a formação do médico generalista.

SDE0775 - SEMINÁRIO INTEGRADO VIII

Consolidação de conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto em
seminários anteriores considerando áreas de conhecimento específicos e o exercício
profissional;

solidificando

o

protagonismo

do

aluno

no

processo

ensino/aprendizagem Conceitos e percepções sobre o trabalho em equipe, a divisão
e a organização das emergências medicas. Estudo sobre a epidemiologia das
causas externas; trauma, acidentes de trabalho e emergências psiquiátricas. Ética
médica nas emergências. Direito e medicina. Medicina previdenciária. Saúde
pública e doenças infecto contagiosas.

SDE0769 - SAÚDE DA FAMÍLIA VIII
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Introdução ao processo de trabalho do PSF com base nas relações de
cooperação, que integralizam as ações e complementam o processo de produção,
utilizando tecnologias básicas. Conceitos e percepções sobre o trabalho em equipe,
a divisão e a organização deste processo. Impactos sobre a evolução do setor
saúde na profissão médica. Introdução à temática da vigilância em saúde dos
trabalhadores pautada nas condições relacionadas ao processo de saúde e trabalho.

PERÍODO 9:

SDE 0856 INTERNATO I - MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE

Execução de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em
serviços de saúde, de modo contínuo, como integrante de equipe. Desenvolvimento
de habilidades, assimilação de atitudes e aquisição de conhecimentos compatíveis
com a realidade epidemiológica e social de comunidades e famílias atendidas por
serviço de atenção primária em saúde. Instrumentalização com métodos e técnicas
de educação e participação comunitária em saúde. Ao longo do período, ocorre o
matriciamento com equipes docente-assistenciais de Psiquiatria. Assim, o aluno terá
oportunidade de ampliar o seu conhecimento nos principais transtornos psiquiátricos
encontrados na prática clínica, incluindo-se os transtornos de humor, transtornos de
ansiedade, esquizofrenia e transtornos relacionados ao uso de substâncias, entre
outros. O estágio tem a duração de seis meses.

PERÍODO 10:
SDE0857 INTERNATO II – MEDICINA INTERNA

Treinamento intensivo, contínuo e sob supervisão em instituição de saúde
com. Residência Médica e/ou Preceptoria, desenvolvida através de estágios em
equipes docente assistenciais (ou Serviço) de Medicina Interna na área geral de
Medicina

Interna

e/ou

nas

especialidades

Cardiologia,

Endocrinologia,

Gastroenterologia, Infectologia, Nefrologia, Pneumologia, Reumatologia, Geriatria.
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Estagio pratico em terapia intensiva e emergência.O estágio tem a duração de seis
meses, incluindo plantões.

PERÍODO 11:

SDE0858 INTERNATO III - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Estágio prático e supervisionado com duração de QUATRO MESES prevê o
contato

do

aluno

com

enfermidades ginecológicas

benignas

e

malignas,

enfermidades ginecológicas cirúrgicas, pré-natal, puerpério normal e complicado e
assistência ao trabalho de parto. As atividades deste internato se desenvolvem em
ambulatórios de ginecologia, enfermarias cirúrgicas, obstetrícia, bloco cirúrgico e
emergência para acompanhamento de gestantes ambulatoriais ou internadas.

PERÍODO 11:
SDE0858 INTERNATO III – PEDIATRIA

Estágio prático com duração de QUATRO MESES, em pediatria para
acompanhamento de pacientes internados ou ambulatoriais, sob supervisão.
Treinamento intensivo, contínuo e sob supervisão em instituição de saúde com
Residência Médica e/ou Preceptoria, desenvolvida através de estágios em equipes
docentes assistenciais (ou Serviço) com formação em Pediatria. As atividades deste
internato se desenvolvem em ambulatórios, enfermarias, emergências, unidade de
terapia intensiva neo-natal e sala de parto.

PERÍODO 12:

SDE 0859 INTERNATO - CIRURGIA GERAL

Estágio prático com duração de quatro meses consecutivos nas áreas de
atuação de cirurgia geral e de especialidades cirúrgicas. Os alunos participam de
atividades de assistência e acompanhamento dos pacientes com patologias
cirúrgicas em atendimento em Hospitais conveniados, Sob supervisão de docentes
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assistências (ou serviço) professores da Estácio FMJ. As atividades práticas são
desenvolvidas nos ambulatórios, no Bloco Cirúrgico, no Centro de Cirurgia
Ambulatorial, na emergência e nas enfermarias.
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9 METODOLOGIA
A Estácio FMJ não apresenta uma única metodologia de ensino,
desenvolve-se de forma dinâmica e prática, visando a formação médica do
estudante em caráter geral, humanista, crítica, reflexiva, consciente e ética,
comprometida com uma aprendizagem significativa e ativa.
Essa metodologia, pressupõe a capacidade para atuar nos diferentes nichos
de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo. Inserida na responsabilidade
social e compromisso com a comunidade, essa forma de se fazer metodologia,
realça o pensamento critico e cientifico intercruzando a promoção de aportes
cognitivos na apreensão da realidade operante.
Desse modo, a metodologia atual se pauta na formação de sujeitos
autônomos e cidadãos, na articulação ensino-assistência promoção da saúde, com o
desenvolvimento do espírito científico. No que tange a interdisciplinaridade, o curso
apresenta disciplinas integradoras do primeiro ao oitavo semestre com fusão de
objetivos das disciplinas transversais.
Na articulação ensino-assistência-promoção da saúde, é possível ressaltar
no nível da atenção primária, o aluno inserido em uma rede multidisciplinar de
atendimento, visando formar médicos capazes de compreender o contexto sóciocultural-econômico da população atendida e suas necessidades. Já nos níveis de
assistência secundária e terciária, o aluno experimenta outros cenários de ensinoaprendizagem. Tal fato o capacita a ter uma visão crítica sobre o conhecimento
médico atual e possibilita a geração de novos paradigmas.
Trata-se, portanto, de um ensino baseado na dinamicidade das evidências
científicas, fundamentais para a tomada de decisões médicas, tendo como finalidade
aplicar Metodologias Ativas como recurso didático na formação crítica do estudante
de Medicina do Ensino Superior.
O

ensino

e

a

sistematização

da

aprendizagem,

nesta

ambiência

educacional, visam provocar situações que possam gerar mudanças efetivas ao
ensino tradicional, não negando sua contribuição na formação, mais e sobretudo
inserindo os pressupostos que facilitem a apreensão das necessidades identificáveis
no público-alvo: os alunos. Ademais, reforça-se a necessidade de motivar o
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estudante nos espaços acadêmicos, visando a reflexividade clínica no aliar estes
conhecimentos com as reais necessidades suscitadas na e pela comunidade local.
Acredita-se que na articulação do ensino com a aprendizagem, as
Metodologias Ativas facilitam o mapeamento das estratégias didáticas na formação
crítica e reflexiva do aluno universitário, contribuindo para uma reflexão sóciointeracional do processo de sala com os espaços de renegociações entre
aluno/professor, teoria/prática, IES/comunidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, as metodologias ativas se inserem no
intercruzamento de competências, como uma forma diferenciada de desenvolver
habilidades, sendo atualmente utilizadas por docentes que buscam conduzir a
formação dos graduandos com ênfase na crítica individual e coletiva, favorecendo,
desse modo, a autonomia do educando, despertando a curiosidade, estimulando
tomadas de decisões, advindas das atividades essenciais da teoria com a prática,
levando a formação do egresso a um patamar de saberes religados a consciência de
seu oficio.
Construir caminhos no ensino médico a partir das metodologias ativas
incluem a implementação de desenhos curriculares que possibilitem a articulação de
conteúdos, valorizem o enfoque problematizador e desenvolvam atividades
acadêmicas que tenham como eixos a prática médica no contexto do trabalho em
saúde, a inserção do estudante e do professor como sujeitos, a produção
contextualizada de saberes. Delineiam-se, dessa forma, desafios e possibilidades
para

a

construção

de

propostas

formativas

que

empreendam

práticas

interdisciplinares frente à complexidade das dinâmicas de ensinar, aprender e cuidar
em Medicina.
Nesse sentido, propostas curriculares na formação do médico que sinalizem
novos lugares para professor, aluno e conhecimento, apontando para relações de
proximidade e troca com o cotidiano dos serviços, numa perspectiva do trabalho em
saúde como algo que transcende os fazeres individualizados de cada profissão têm
sido assumidas como potencialmente importantes para a construção de caminhos
formativos que lidem com as ciências como elaborações humanas historicamente
condicionadas.
E na busca por um projeto de ensino médico que signifique encontro de
diferentes conhecimentos e configuração de novos cenários de aprendizagem, que
emerge, com grande ênfase, a crítica na utilização de um único modelo disciplinar
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clássico. Desse modo, delineiam-se, nestes contextos científicos e acadêmicoinstitucionais o encontro com a interdisciplinaridade.
A metodologia em foco no Curso de Medicina da Estácio FMJ está sendo
produzida num mundo em transformação em que a proliferação de novas práticas de
intervenção em face dos novos problemas gerados pela sociedade contemporânea
provoca ruptura das rígidas fronteiras disciplinares, colocando conjuntos de
conhecimentos em rede, alargando o conceito de ciência, de aprendizagem, de
pesquisa e das interseções entre os conhecimentos científicos e a política, a arte, a
economia, a educação, a saúde.
Pensar

e

construir

caminhos

no

ensino

médico

a

partir

da

interdisciplinaridade incluem a implementação de desenhos curriculares que
transformem o modelo disciplinar, possibilitando a integração de conteúdos,
assumindo um novo enfoque problematizador na participação ativa dos sujeitos
envolvidos: tutores (docentes), coordenadores (discentes) e relatores (discentes).
Nesse sentido, surgem dois eixos norteadores do Curso Médico da Estácio
FMJ: Saúde da Família (Eixo Longitudinal) e Seminários Integrados (Eixo
Transversal) organizados numa perspectiva integradora, possibilitando que a
compreensão da saúde seja construída tendo como ponto de partida a
complexidade da situação; assumindo propostas de formação que, rompendo com
as dicotomias básico-clínico, sejam estruturadas em eixos desenvolvidos no decorrer
do curso médico.
Assim, no primeiro semestre, os alunos, na Saúde da Família I, discutem
conceitos básicos como saúde e seus determinantes, atenção primária e
organização do sistema de saúde.

Além disso, a construção coletiva desses

conceitos, a partir da vivência e percepção de cada um, possibilitam a realização de
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, visitas as comunidades e famílias, levando ao mapeamento
das necessidades e posterior discussões sobre as condições de vida da população e
a situação dos indicadores de saúde e qualidade de vida, fundamentadas na sócioantropologia da saúde.
Simultaneamente, o aluno é introduzido no conhecimento da morfologia
macro (Anatomia) e micro (Histologia), em uma permanente correlação com o
desenvolvimento processado desde a concepção embriológica. Configura-se, desta
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forma, o conhecimento Biomorfologia e Sistemas Orgânicos Integrados I , a forma e
função em interação uníssona. Concomitantemente, 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 são analisadas no conteúdo: Bases Moleculares
dos Sistemas Orgânicos.
Este conhecimento das ciências básicas começa já a ter a sua articulação
com a grande área da Patologia, através das sessões que correlacionam a Clínica
Médica ou a Clínica Cirúrgica com a Morfologia, Biologia Celular e a Fisiologia. A
frequente participação de docentes e monitores das disciplinas do ciclo profissional
em discussões com as disciplinas básicas subsidiam uma melhor percepção da
aplicação desse conhecimento, motivando o aprendizado contextualizado.
A autorreflexão é estimulada também no primeiro semestre, quando a
Orientação Psicopedagógico e Ambiente e Saúde o aluno tem a possibilidade de
realizar diagnóstico da situação sócio interacional, bem como o conhecimento e a
reflexão sobre as teorias da educação, da pedagogia e da psicologia do
aprendizado. O conteúdo de ambiente e saúde proporciona um feedback pro-ativo
na conjuntura da prática do conteúdo na intersecção com o aprimoramento
científico.
Seminário Integrado I, além de integrar as disciplinas do semestre, introduz
o conhecimento as diferentes etapas da pesquisa científica, de elaborar projeto de
pesquisa, apresentar relatórios, realizar procedimentos na redação de trabalhos
científicos. A partir desse conhecimento os alunos passam a participar dos projetos
de investigação nas diversas áreas do Curso, desenvolvendo, assim, a sua
capacidade de compreender as filtragens de evidencias e posterior produção do
conhecimento.
No segundo semestre, Saúde da Família II sublinha as diferentes unidades
de saúde são visitadas e os alunos têm oportunidade de identificar o tipo de
demanda, situação de acesso dos usuários ao serviço, resolutividade, relação
médico-paciente. Epidemiologia I se insere como um campo da saúde coletiva
abordando os indicadores epidemiológicos na pesquisa clinica e interagindo
diretamente com a Saúde da Família II e ambiente e saúde.
Encontramos no segundo e terceiro semestre os Sistemas Orgânicos
Integrados II e III, abordando a anatomia , histologia, embriologia e fisiologia dos
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sistemas de forma integrada, dando ao aluno a perspectiva integrativa de conteúdos
e suas aplicabilidades.

Associando a compreensão do conhecimento de como

funciona o organismo humano, o aluno está apto a associar conteúdos sobre
função/agressão/defesa, que compreende o estudo dos agentes agressores
representados por microrganismos – Microbiologia

Médica ; parasitos –

Parasitologia Médica e as possíveis alterações celulares e humorais que traduzem
uma eficaz ou desvirtuada reação de defesa-Imunologia Médica. Neste contexto,
entende-se que o aluno estará apto a entender as alterações traduzidas em nível de
órgãos e tecidos – Anatomia Patológica e geradas pelas doenças no processo de
alteração do fisiológico – FISIOPATOLOGIA que é abordada no quarto semestre. Os
Seminários Integrados II e III são delineados pela proposta Problem Based Learning
(PBL).
As práticas de Saúde da Família do terceiro e quarto semestre iniciam com
as técnicas de habilidade de comunicação estabelecida entre o usuário , o paciente
e o medico. Visão global da anamnese como prática medica. O foco é a
operacionalização do sistema único de saúde, educação em saúde, ações de
promoção e prevenção de doenças nas várias fases do ciclo de vida familiar,
finalizando com o enfoque na gestão participativa na saúde. A Epidemiologia II,
contribui como ferramenta para uma melhor capacidade analítica. A psicologia I e II
acompanhado de Sociologia /humanidades médicas conferem que 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 Psicologia, destaca-se como um campo de conhecimento no
reconhecer a dor e o sofrimento psíquico nas diversas inserções clínicas.
Como o conhecimento é sempre crescente e necessita ser

pautado na

história do doente, na doença e na relação médico/paciente, os alunos ingressam no
quarto semestre em Propedêutica Médica. Traz como competências reconhecer os
sinais e sintomas, a obter uma completa história clínica, a realizar minucioso exame
físico e solicitar exames auxiliares diagnósticos, elementos complementares 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. Imagenologia expande as habilidades clinicas na área de radiologia
fazendo uma integração com propedêutica medica e com as clinicas medicas e
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cirúrgicas. Seminário Integrado IV utiliza a metodologia do Team-Based Learning
(TBL) ou aprendizagem Baseada em Equipes (ABE) na integração das disciplinas do
semestre.
A partir do quinto e sexto semestres, os alunos iniciam os conteúdos
clínicos, as práticas de Saúde da Família V e VI

começam a voltar-se para o

atendimento individual, sem perder, contudo, a referência do contexto familiar e
comunitário. Os alunos são distribuídos em grupos de oito unidades de básicas de
Saúde no município de Juazeiro do Norte, sob a supervisão do medico da equipe,
realizando atendimentos, visitas domiciliares e atividades de educação em saúde. O
conteúdo

da Saúde da Família V está relacionado à saúde da criança e do

adolescente na atenção primaria e problemas mais frequentes com enfoque na
prevenção e detecção precoce das doenças e Saúde da Família VI aborda

os

mecanismos de gestão do SUS, a saúde da mulher e direitos reprodutivos. O aluno
tem acesso ao estudo das patologias clinicas (Clínica médica I e II, Clínica Cirúrgica
I e II, Saúde da Criança e do Adolescente I e II e Saúde da Mulher I e II) com aulas
teóricas e atividades praticas em enfermarias, unidades de saúde, serviços de
emergências e ambulatórios. Farmacologia Medica I e II consolida o quinto e sexto
semestre do curso médico perfazendo a interdisciplinaridade de todas as clinicas,
abordando a importância dos medicamentos no tratamento e prevenção das
doenças, seja de forma profilática, paliativa ou curativa; Seminário Integrado V e VI
usa a problematização através de estudo de casos.
No sétimo e oitavo semestre, a Clinica Médica III, Saúde do Idoso, Clínica
Cirúrgica III, Saúde Mental e Doenças Infecciosas e Parasitárias e Emergências
Médicas completam a abordagem a saúde do adulto. Vale ressaltar, que os planos
de ensino das clinicas desenvolvem uma visão integradora entre si, com os
conteúdos do básico contemplando as patologias mais prevalentes para o saber do
medico generalista. Saúde da Família VII vem trabalhar junto com a saúde do idoso
o envelhecimento bio-psico-social e ambiental, as doenças crônicas que envolvem o
adulto e a necessidade de equipes multidisciplinares.
A Bioética Aplicada a Pratica Medica integra o Currículo 414 no sétimo
semestre tem a finalidade de pensar as estratégias próprias da Bioética Clínica
mediante os conflitos que podem emergir da relação entre o médico e o paciente.
Este conteúdo esta em permanente discussão ao longo de todo o curso.
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Aspectos Legais da Pratica Médica é ofertada no oitavo semestre. O
discente está capacitado para refletir com eficácia as relações existentes entre a
medicina, a ética e o direito. A disciplina, eixo do curso, Saúde da Família VIII, foca o
seu conteúdo na organização e divisão do trabalho nas equipes e revisam conceitos
de modelos de atenção a saúde, aproximando o aluno da promoção, prevenção de
doenças ocupacionais. Seminários Integrados VII e VIII utiliza a confecção de
portfólio através de estudo de casos.
Concluem-se assim, oito semestres de atividades com a expectativa de
promover atitudes críticas e reflexivas sobre a prática médica atual.
Os Cenários das praticas foram expandidos, tendo como espaço principal as
Unidades da Estratégia em Saúde da Família (ESF) municipais, Ambulatório de
Especialidades localizado dentro do Campus, Laboratório de Habilidades, Hospital
Regional do Cariri, Hospital São Vicente de Paulo, Hospital do Coração, Hospital
Regional de Brejo Santo, Hospital e Maternidade São Lucas, CAPS, Abrigos para
idosos. Incluem-se neste contexto a Unidade Mista César Cals e Hospital Tasso
Jereissati, parceiros importantes nesta fase de formação discente.
Nos dois últimos anos, tem inicio a fase essencialmente profissionalizante. O
aluno para ingressar no estágio curricular de treinamento em serviço, denominado
internato, deve ter cursado e ter sido aprovado em todas as atividades de ensino
obrigatórias da primeira a oitava etapa do currículo.

É nesse momento que, o

discente tem a capacidade de resolver, ou bem encaminhar, os problemas de saúde
da população; oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os
conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Desenvolvendo no aluno, as
competências e habilidades indispensáveis ao exercício da medicina. Promovendo
ainda, o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas a assistência aos
pacientes com ênfase no Sistema Único de Saúde – SUS. Possibilita, desta forma, a
prática de assistência integrada, pelo estímulo à integração dos diversos
profissionais da equipe da saúde, aliada a uma experiência acadêmico-profissional
através da vivencia no mercado de trabalho, estimulando o interesse pela promoção
e preservação da saúde e pela prevenção das doenças, desenvolvendo a
consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do médico, perante o
paciente, a instituição e a comunidade. Assim, Medicina Interna, Cirurgia Geral,
Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia e Medicina de Família e Comunidade, aprimoram
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hábitos e atitudes ética e humanas, fortalecendo a ideia da necessidade de
aperfeiçoamento profissional continuado.
Para a finalização do curso de medicina, o aluno deverá obrigatoriamente ter
cumprido toda a grade curricular e programa de internato, culminando com a
elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e ter cumprido toda a
carga horária relativo às atividades acadêmicas complementares (ACC).
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10 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

O estagio curricular obrigatório de treinamento em serviço, denominado
internato, é o último ciclo de graduação em Medicina, é livre de disciplinas
acadêmicas, durante o qual o interno deve receber treinamento intensivo, continuo,
sob supervisão de preceptor, em instituição de saúde, vinculada ou não à escola
médica, e tem duração de 24 meses. As atividades são eminentemente práticas e a
carga horária teórica é inferior a 20 % do total por estágio. O internato inclui
aspectos essências nas áreas Medicina Interna, Cirurgia Geral, Pediatria,
Ginecologia/Obstetrícia e Medicina de Família e Comunidade, incluindo atividades
no primeiro, segundo e terceiros níveis de atenção em cada área.
Nesse período o interno demonstra maior domínio do conhecimento. É nesta
etapa onde as habilidades e atitudes, do fazer médico, são aperfeiçoadas. Nesse
Estágio o interno aprofunda o seu aprendizado e a sua vivência na relação com os
indivíduos, que necessitam dos cuidados médicos, seja no plano individual ou
coletivo, apreendendo/entendendo o seu sofrimento, dando-lhe um significado
segundo a sua compreensão e sob orientação do preceptor, o interno, define os
planos de intervenção e os aplica num processo de construção da sua autonomia
profissional.
Constituindo-se a última etapa da graduação médica, livre de disciplinas
acadêmicas, o internato deve estar orientado para a formação ―geral, humanista,
crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção
à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde,
nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a
defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e
tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do
processo de saúde e doença". (Resolução CNE/CES).
Deve, portanto, ser norteado pelo treinamento não especializado, pois a
especialização precoce priva o interno da visão global do ser humano e
principalmente dos fenômenos mórbidos que podem incidir sobre ele, além de
contribui para enraizar a ideia de que, na conduta do médico, a doença tem
precedência sobre o paciente.
Estabelece como ênfase curricular, a formação humanística do médico,
orientando a relação preceptor-interno de forma a fortalecer vínculos científicos e
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afetivos, que possam ser extrapolados para a relação médico-paciente futura. O
Internato Médico, onde se estabelece a prática supervisionada no serviço, tem um
papel fundamental na lapidação dessa relação, reforçando atitudes humanísticas
dos internos em relação a toda a equipe de trabalho. O interno para ingressar no
internato deve ter cursado a ter sido aprovado em todas as atividades de ensino
obrigatórias da primeira à oitava etapa do currículo.
Segundo a Resolução CNE/CES 3/2014, 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 formação em
serviço, em regime de internato, sob supervisão, em serviços próprios, conveniados
ou em regime de parcerias estabelecidas por meio de Contrato Organizativo da
Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) com as Secretarias Municipais e Estaduais
de Saúde, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013‖.
A atual carga horaria total do período do internato é de 3520 horas e
equivale a 36,2% do total de horas obrigatórias do curso de medicina. Ainda de
acordo com esta resolução as atividades desenvolvidas na Atenção Básica e em
Serviço de Urgência e Emergência do SUS representam mais de 30% da carga
horária prevista para o internato. O internato é coordenado por comissão especifica,
vinculada a coordenação geral do curso, composta pelo coordenador adjunto do
curso de medicina e preceptores das cinco áreas Medicina Interna, Cirurgia Geral,
Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia e Medicina de Família e Comunidade. O modelo
de preceptoria dos estágios curriculares supervisionados ocorre por médicos
preceptores vinculados à instituição, também pode ser feita por profissionais
médicos dos serviços de saúde conveniados chamados de preceptores de apoio.
O programa de internato a ser cumprido pelo interno para se graduar em
medicina é composto pela sua passagem pelas áreas contempladas no Internato
Médico. Os estágios de Medicina de Família e Comunidade e Medicina Interna tem
duração de seis (06) meses cada um. Os rodízios de Clínica Cirúrgica, Pediatria e
Tocoginecologia de quatro (04) meses cada.
Os estágios são organizados em sistema de rodízio, ou seja, a turma é
dividida equanimemente em dois (02) grupos. No primeiro ano do internato o grupo I
é subdivido em dois (02) subgrupos (Medicina de Família e Comunidade e Medicina
Interna) e o grupo II é dividido em três (03) subgrupos (Clínica Cirúrgica,
Ginecologia/obstetrícia e Pediatria). No ano seguinte, o grupo I é dividido em três
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(03) subgrupos o grupo II é dividido em dois (02) subgrupos (―Turmas espelhos‖).
Cada subgrupo é alocado em uma área específica que corresponde a um rodízio.
Dessa forma os grupos se revezam até que todos os grupos passem por Rodízios
em todas as Áreas contempladas no Internato Médico. Urgência e emergência são
trabalhadas ao longo de cada uma das cinco áreas do internato da Estácio / FMJ. A
saúde mental é trabalhada através de matriciamento na ESF com a participação dos
docentes de psiquiatria da instituição.
Os internos realizam atividades ao longo de todo o curso de Medicina na
rede pública de saúde em todos os níveis da atenção. Todos os locais em que as
atividades educacionais realizam práticas são conveniados à IES pra tal finalidade,
contemplando

preceptores

preparados

para

atenderem

as

necessidades

pedagógicas.
São diversos os cenários de prática estruturados para os internos da Estácio
FMJ. Entre eles estão os Hospitais da região conveniados com a instituição, como o
Hospital Regional do Cariri, o Hospital São Vicente de Paula, Hospital e Maternidade
São Lucas, Hospital do Coração, Hospital Geral de Brejo Santo. Um dos campos de
atenção secundária é o nosso Ambulatório de Especialidades localizado dentro do
Campus. As Unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) municipais
representam o campo de prática para a vivência da Atenção Primária à Saúde.
A Resolução CNE/CES 3/2014 reforça a utilização de ―diferentes cenários de
ensino-aprendizagem, em especial as unidades de saúde dos três níveis de atenção
pertencentes ao SUS, permitindo ao aluno conhecer e vivenciar as políticas de
saúde em situações variadas de vida, de organização da prática e do trabalho em
equipe multiprofissional‖.
A carga teórica é representada por sessões do Programa de Educação
Continuada do corpo clínico dos Hospitais e Unidades de Saúde como também de
atividades didáticas especialmente destinadas aos internos, tais como: sessões
clínicas, anatomoclínicas e clinico radiológicas, clubes de revista, sessões de
revisão e atualização de temas, grupos de TBL, etc. Estas atividades didáticas
ocupam um período não superior a 20% da carga horária total do estágio.
Os objetivos do internato da Estácio FMJ são: (I) 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; (II) Articular
conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas ao longo do curso nas áreas
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de Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde; (III) Oferecer
oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo
do curso de graduação; (IV) Desenvolver no interno as técnicas e habilidades
indispensáveis ao exercício da medicina; (V) Promover o aperfeiçoamento, ou a
aquisição, de atitudes adequadas à assistência aos pacientes; (VI) Possibilitar a
prática da assistência integrada, pelo estímulo à interação dos diversos profissionais
da equipe de saúde; (VII) Proporcionar uma experiência acadêmico-profissional
através da vivência no mercado de trabalho nos diversos cenários de atuação do
médico; (VIII) Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela
prevenção

das

doenças;

(IX)

Desenvolver

a

consciência

das

limitações,

responsabilidades e deveres éticos do médico, perante o paciente, a instituição e a
comunidade; (X) Fortalecer a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional
continuado.
A avaliação dos internos é parte integrante do processo pedagógico e incide
sobre a frequência e o aproveitamento. É exigida a frequência mínima de 95% em
cada rodízio. A avaliação do aproveitamento do interno busca avaliar as
competências do interno como um conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes. Essa avaliação é consolidada pelos coordenadores de área, estruturada e
baseada em conhecimentos, habilidades e atitudes, através dos seguintes métodos:
a) Avaliação Cognitiva - Prova teórica realizada ao final do Rodízio, e /ou
ao final de cada Módulo do Rodízio, conforme programação prévia do
Coordenador. Essa avaliação tem peso três (03);
b) Avaliação de Habilidades - Avaliação prática realizada no ―dia a dia‖
durante as atividades rotineiras dos Rodízios, baseada em ―check-list‖
estruturado, e/ou cada Coordenador poderá realizar avaliações através
de OSCEs (Objective Structured Clinical Examination). Essa avaliação
terá PESO cinco (05);
c) Avaliação de Atitude - Avalia comportamento ético; relacionamento com
a equipe, paciente e preceptor; interesse pelas atividades/iniciativa;
Pontualidade e assiduidade e participação nas atividades teóricas.
Baseada em ―check-list‖ estruturado. Essa avaliação terá PESO dois
(02).
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O planejamento do Programa do Internato Médico da Estácio FMJ é de
responsabilidade da Coordenação Geral e/ou Coordenação Adjunta do Curso de
Medicina e da Comissão do Internato, com o objetivo de estabelecer o Programa de
Estágios e sugerir modificações ao longo do desenvolvimento do mesmo, quando
necessário. O Internato é regido por normas aprovadas pelo Conselho de Ensino
Pesquisa e Extensão (CONSEPE), descritas em um manual específico (ANEXO C).
Além disso, os internos, uma vez que ainda se encontram no período do Internato
Médico na condição de discentes, também estarão sujeitos ao Regimento Interno do
Curso de Medicina da Estácio FMJ e de todas as outras normas reguladoras do
Curso de Medicina da Estácio FMJ igualmente aprovadas pelo CONSEPE.

10.1 A comissão do internato

A comissão é composta pelo Coordenador Adjunto do Curso de Medicina,
pelos docentes/preceptores de cada área do Internato, por um funcionário técnico
administrativo, que exercerá cumulativamente a função de secretaria. São reuniões
mensais.
São competências da Comissão de Internato:
a) aprovar os Planos de Ensino das diversas áreas do Internato;
b) supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos Planos de Ensino;
c) identificar e solucionar os problemas existentes no Internato;
d) apoiar os preceptores no exercício de suas atribuições;
e) propor medidas com a finalidade de aperfeiçoar o processo pedagógico
do Internato;
f) zelar pelo cumprimento da legislação relativa ao Internato, do Regimento
da Faculdade de Medicina Estacio/FMJ, deste Regulamento e das
normas de organização e funcionamento das instituições onde ocorre o
Internato.
As decisões da Comissão de Internato passam pela apreciação do NDE ,
Colegiado e homologação do Conselho de Ensino , Pesquisa e Extensão
(CONSEPE).
Compete ao Coordenador do Internato exercer as seguintes atribuições:
a) convocar e presidir as reuniões da Comissão de Internato;
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b) manter um sistema de informações relativas ao acompanhamento e
desenvolvimento do Internato;
c) articular-se com os coordenadores que atuam em cada Programa de
Internato, visando aperfeiçoar o processo de formação e qualificação
profissional;
d) articular-se com a coordenação geral do curso de medicina, visando
dirimir dúvidas no cumprimento da legislação relativa ao Internato;
e) informar, periodicamente, ao coordenador geral do curso de medicina
sobre o desenvolvimento do Programa de Internato;
f) comunicar ao Coordenador geral do Curso de

Medicina

as

transgressões disciplinares dos alunos, para as providências cabíveis;
g) elaborar relatório anual das atividades da Comissão de Internato, para
efeito de encaminhamento ao Diretor da Faculdade;
h) conduzir, em estreita articulação com os órgãos competentes, os
processos de avaliação do Programa de Internato.

A atual composição da Comissão de Internato é:


Coordenação Geral do curso - Dra. HELLEN LUCIA CRUZ CALDAS



Coordenação Adjunta/Internato - Dr. SERGIO DE ARAUJO



Coordenação Clínica Cirúrgica - Dr. NAÉSIO COSTA PEREIRA



Coordenação Medicina de Família e Comunidade - Dra. YANA
PAULA COELHO CORREIA SAMPAIO



Coordenação Medicina Interna - Dr. PABLO PITA



Coordenação Pediatria - Dra. VIVIANE BRAGA DE ALMEIDA



Coordenação Toco Ginecologia e Obstetrícia - Dra. FRANCISCA DE
CÁCIA FERNANDES
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11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC)

O curso de Medicina conta, atualmente, com docentes que exercem suas
atividades em suas respectivas áreas de atuação apoiando o estudante nas
atividades científicas e de extensão, assim como na produção de projetos que
resultarão em seu trabalho de conclusão de curso (TCC).
A elaboração do TCC favorece o desenvolvimento do pensamento, da
autonomia intelectual, aprofundando o espírito crítico do discente e propiciando o
diálogo com a realidade profissional do egresso do curso. Partindo desta premissa, o
TCC deverá ser apresentado ao longo do período de Internato, abordando temas
relacionados às ciências médicas e as suas áreas conexas, constituindo-se como
requisito básico para conclusão do curso de Medicina, juntamente com o
cumprimento das disciplinas da matriz curricular e do estágio curricular.
No processo de elaboração do trabalho, o aluno será orientado por um
professor da Estácio FMJ, escolhido conforme a sua área de interesse e receberá o
auxílio de um docente de metodologia científica. A cópia escrita do trabalho deverá
ser entregue com antecedência de oito dias à banca que avaliará também a sua
apresentação oral.
A banca será composta por três membros, dentre eles, o professor
orientador e outros dois professores da área de estudo do trabalho. Destes, dois são
professores da instituição, o professor orientador, e um dos avaliadores. Na
ausência de vínculo do orientador com a instituição, o aluno poderá ter um coorientador na condição solicitada. É exigida a titulação mínima de mestre para o
orientador ou co-orientador. É terminantemente proibida a participação, na banca, de
familiares e parentes de primeiro grau.
Os trabalhos receberão notas conceituais dos avaliadores (Insatisfatório,
Regular, Bom ou Excelente). Estará aprovado o aluno que obtiver conceito bom ou
superior. Aquele que alcançar o conceito ―Regular‖ será considerado aprovado ―sob
condição‖, isto é, o aluno deverá reapresentar o trabalho ao professor da disciplina,
no prazo de sete dias, após ter feito as devidas correções/alterações sugeridas pela
banca. O aluno que obtiver o conceito ―Insatisfatório‖ estará reprovado. O melhor tcc
será premiado com certificação, ao final do curso.
Será obrigatória a entrega do ―Aceite de Orientação‖ ao coordenador do
curso de medicina ou coordenador adjunto, devidamente assinado pelo(s) professor
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(es) que orientará(ão) o TCC, no prazo máximo de um ano após o início do internato
(ANEXO D). Os alunos deverão apresentar, periodicamente, ao professor de
metodologia

o

protocolo

de

acompanhamento

de

orientação

devidamente

preenchido.
Todos os trabalhos deverão estar formatados de acordo com as normas
vigentes, elaboradas pela ABNT. Caso o estudante tenha publicado a sua pesquisa
na condição de autor principal (primeiro autor) não se fará necessária a elaboração
de documento monográfico convencional, bastando apenas a disponibilização da
versão impressa do artigo publicado para os membros da banca e a apresentação
do mesmo em evento já mencionado.
O TCC será entregue à Coordenação do Curso por meio de duas cópias
impressas encadernadas com capa dura (uma para a Biblioteca da Instituição e
outra para o Professor Orientador).
A proporção de alunos/professor na orientação do TCC segue o padrão
estabelecido na IES, onde cada professor pode orientar até no máximo 10 (dez)
alunos.
No caso em que o estudante publique sua pesquisa na condição de autor
principal (primeiro autor) não se fará necessária a elaboração de documento
monográfico convencional, bastando apenas à disponibilização da versão impressa
do artigo publicado e/ou sua carta de aceite por periódico avaliado pelo Qualis
CAPES, para os membros da banca e a apresentação do mesmo em evento já
mencionado.
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12 INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO

O Curso de Medicina possui carga horária total de 9724 horas no currículo
414, sendo observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014, no que se
refere à carga horária mínima (36,2%) destinada ao estágio curricular (Internato).
Possui carga horária equânime das disciplinas e seu tempo de integralização
mínimo é de 12 semestres ou 6 anos. Para que haja integralização do Curso o
graduando deve também possuir no mínimo 80 horas de Atividades Acadêmicas
Complementares e duas disciplinas eletivas.
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13 APOIO AO DISCENTE

O Curso de Medicina segue as políticas e diretrizes institucionais adotadas
pela Estácio FMJ para efetivar o atendimento a seus alunos, acreditando que, para
que o estudante possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário
associar à qualidade do ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao
estudante.
As políticas de atendimento ao estudante desenvolvidas na instituição
perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários ao
pleno desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e projetos articulados
e integrados ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de estimular a educação
continuada. Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento
ao aluno, projetos com distintas finalidades, buscando oferecer ao discente suporte
acadêmico e psicopedagógico.

13.1 Apoio aos Calouros

Os calouros ao ingressarem na Faculdade de Medicina são recepcionados
no primeiro dia letivo pelo diretor da instituição, gestor acadêmico, coordenador do
curso, secretaria geral, bibliotecária onde ocorre a apresentação da instituição, os
locais de ensino de cada atividade acadêmica, o currículo do curso, as resoluções,
decisões e regulamentações pertinentes ao aluno.

13.2 Modalidade de Nivelamento

Objetiva criar condições para que os alunos desenvolvam as habilidades e
competências necessárias ao cumprimento das atividades propostas pelo curso. O
nivelamento visa atender alunos que tiveram notas inferiores a 5,0 na PR1 e/ou
PR2. O processo se dá após a solicitação do discente que deve obedecer a um
cronograma elaborado previamente, após este processo o docente da disciplina
dedica uma hora para atender, especificamente, os estudantes que se enquadrarem
nos requisitos em diversos dias. Vale ressaltar que a adesão ao programa de
nivelamento é voluntária.
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13.3 Agendamento com o Coordenador
Para este processo, os estudantes podem consultar uma planilha, disponível
do Sistema de Informações Acadêmicas - SIA, para agendar atendimento com a
coordenação do curso, trazendo demandas específicas referentes aos assuntos
acadêmicos.
O processo de atendimento aos alunos pela Coordenação de Curso é feito
através de agendamento. O próprio aluno realiza o agendamento através da sua
secretaria virtual, em que poderá consultar os horários disponíveis para tratar de
assuntos ligados à coordenação de curso, podendo escolher entre os diversos tipos
de atendimento / assuntos relacionados ao atendimento de coordenação. Os
horários são cadastrados no Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), podendo
ser adequados conforme a demanda do curso. Vale ressaltar que para os alunos
com necessidade de atendimento prioritário é possível realizar o ―atendimento
avulso‖, em que o coordenador pode realizar o atendimento diretamente no sistema
acadêmico. Além do atendimento agendado, a coordenação possui horários de
atendimentos avulsos que está contabilizado em sua carga horária dedicada à
coordenação de curso.

13.4 Reuniões com os Lideres de Sala

Ocorrem, periodicamente, reuniões com os líderes de salas que trazem as
demandas das aulas, levantando pontos positivos e negativos dos processos
educacionais. No segundo momento, todas as demandas são levantadas e os
problemas são sanados com o apoio dos coordenadores de disciplinas e dos
respectivos docentes.

13.5 Visitas em Salas de Aula

As visitas em salas de aula tem o objetivo de elucidar dúvidas sobre grade
curricular, FIES, atendimento realizado pelo NAP, entre outros. São realizadas pelo
coordenador do curso, gerente acadêmico, coordenador de secretaria, coordenador
de CPA e coordenador de NAP.
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13.6 Núcleo de apoio psicopedagógico (NAP)
O NAP é um Instrumento de assessoria e acompanhamento das ações
docentes e discentes voltadas para o processo ensino-aprendizagem, no tocante às
dificuldades vivenciadas pela comunidade acadêmica e desenvolvimento dos
potenciais, principalmente com relação aos aspectos pedagógicos (relação
professor-aluno, dificuldades de aprendizagem, prática educativa, orientar os alunos
com dificuldades pessoais, que estejam se refletindo no aprendizado ou no
comportamento, dentre outros), visando contribuir para a melhoria da qualidade do
ensino, pesquisa e extensão oferecidos pela ESTÁCIO FMJ.
Os acadêmicos podem chegar ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico por
busca voluntária, indicação de professores, indicação de colegas ou por solicitação
do próprio Núcleo, sendo esse acompanhamento voluntário por parte dos
acadêmicos.
Funciona a partir de uma dimensão preventiva, a fim de facilitar o processo
ensino-aprendizagem e de oferecer maior suporte aos alunos na sua vida
acadêmica.
São competências do NAP:
a) Acolhida aos discentes novatos;
b) Acompanhamento e avaliação pedagógica na elaboração dos planos
de ensino;
c) Avaliação pedagógica dos instrumentos avaliativos dos docentes;
d) Participação nas reuniões pedagógicas, através de subsídios de temas
para as pautas das atividades e orientações; e
Ressalte-se, que na detecção de problemas psicossociais com baixo
desempenho por parte do aluno o NAP realiza triagem psicológica e dar
encaminhamento para solvência do caso.

13.7 SAVA e Biblioteca Virtual

A Estácio FMJ disponibiliza o SAVA (sala virtual de aprendizagem) que é
uma plataforma virtual de ensino que agrega tudo que o aluno necessita para antes,
durante e depois das aulas. Este ambiente é um canal de comunicação entre aluno
e professor. Nele os professores disponibilizam textos, exercícios e todo material
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necessário para a disciplina, bem como, mensagens para a turma, complementando
a atuação em sala de aula e favorecendo a concretização de uma aprendizagem
significativa.
Pensando cada vez mais em estimular o aluno às atividades de ensino e
pesquisa a Estácio FMJ disponibiliza bases de dados de periódicos científicos no
Portal

da

Pesquisa

que

podem

ser

acessadas

pelo

site

Disponível

em:<http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&pas
sword=password> ou pelo acesso ao SIA no link da biblioteca. Especificamente para
o curso de medicina disponibilizamos diversos periódicos (ANEXO E).

13.8 Centro Acadêmico Professor José Afonso Bruno

Fundado em 2001, é também um grande na divulgação das questões
pertinentes aos alunos. Representa um lugar onde se pode exercitar a capacidade
crítica e criadora, seja promovendo eventos abrangendo várias iniciativas de
estudantes, seja ocupando espaços discentes junto aos diversos fóruns de
representação da Faculdade. Todas as atividades são mantidas pela participação
voluntária de cada uma das pessoas que nelas acredita e que trabalha para manter
a vitalidade da vida universitária.

13.9 Semana Acadêmica

A Semana Acadêmica que é um evento anual que reúne diversas atividades,
criando um espaço para confraternização, aprendizado e demonstração de
habilidades dos acadêmicos. É fruto de um esforço conjunto de todas as secretarias
do centro acadêmico, ligas e colaboradores voluntários.

13.10 Regime Especial (RE)

De acordo com o Decreto-lei n° 1044/69 e Lei n° 6202/75, poderá ser
atribuído, em casos de afecções e alunas em estado de gestação, o Regime
Especial

de

Aprendizagem

Domiciliar,

que

consiste

na

aplicação

de

atividades/tarefas, em substituição às aulas perdidas durante a convalescença,
assegurando a complementação das atividades práticas e a possibilidade de
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realizar, posteriormente, as avaliações que incidirem no período de afastamento. Os
alunos portadores de afecções (congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos e
outras condições mórbidas) que apresentem distúrbios agudos ou agudizados,
caracterizados por incapacidade física relativa, incompatível com a frequência às
aulas, verificada a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias
para o prosseguimento da atividade escolar, ficarão assistidos pelo Regime Especial
de Aprendizagem Domiciliar, desde que: a) a ocorrência seja isolada ou esporádica;
b) o período de afastamento igual ou superior a 7 (sete) dias. c) as ausências por
período inferior a 7 (sete) dias serão enquadradas no limite de 25 % (vinte e cinco
por cento) de faltas permitidas em cada disciplina. d) O período máximo de
concessão de Regime Especial não poderá ultrapassar 75% (setenta e cinco por
cento) da carga horária total do período letivo.

13.11 Atendimento às Pessoas com necessidades educacionais especiais
(PNEE)

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos
do aluno com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer
uma política institucional, a instituição vem também desenvolvendo ainda uma série
de ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e,
especificamente, assegurar aos alunos com necessidades educacionais especiais
as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. Assim, para o integral
atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais, é
fundamental a busca de novas formas de responder aos proclames de uma
Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo a permanência dos
alunos com necessidades educacionais especiais na IES, através de uma prática
pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses alunos.
O Curso segue as sugestões e procedimentos recomendados nos
documentos oficiais em questão, buscando criar um ambiente educacional que
reconheça as possibilidades e as limitações dos alunos com necessidades
educacionais especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo
educativo.
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A Estácio FMJ apresenta uma Política institucional de acessibilidade para
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais garantindo desta
forma a inserção dos alunos no curso de medicina (ANEXO F).

13.12 Láurea Acadêmica

A Estácio FMJ, decidiu regulamentar a concessão de Láurea Acadêmica
para todo aluno que satisfazer os seguintes requisitos:
a) Ter cursado 100% da graduação na ESTACIO FMJ;
b) Ter cursado todas as disciplinas do curso médico no período máximo de
12 semestres letivos;
c) Não ter obtido em nenhuma disciplina reprovação;
d) Não ter sido submetido a nenhuma avaliação final;
e) Não realizar trancamento de semestres;
f) Não

ter

recebido

nenhuma

punição

(advertência,

desligamento);
g) Apresentar coeficiente de rendimento maior ou igual a oito.

suspensão,
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14 AVALIAÇÃO
14.1 AÇões decorrentes dos processos de avaliação do curso

A Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte utiliza diversos
processos para avaliar, permanentemente, os sucessos ou não de estratégias para
o desenvolvimento institucional, com foco no aluno, para se alcanças objetivos em
termos

de

conteúdos

de

ensino,

atividades

acadêmicas

complementares,

desempenho dos professores, organização e estrutura física disponibilizada pela IES
(salas de aula, biblioteca, laboratórios, ambulatórios, equipamentos e campos de
estágio). O processo avalia todos os níveis na IES, sejam técnicos, docentes,
coordenações de cursos, gerência acadêmica, financeira até a direção. Em verdade,
desde o resultado do curso de Medicina no último ciclo avaliativo, alguns aspectos
estruturais tiveram que ser implantados e/ou melhorados. Após uma série de
discursões em diferentes momentos na IES, tais como nas reuniões de Gestão do
Desempenho Acadêmico (GDA) que conta com o apoio de todos os coordenadores
dos cursos; nas reuniões do Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE); da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e, principalmente, nas de Colegiado e de
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Medicina, as fragilidades apontados
pelos presentes, somadas ao relatório de avaliação in loco resultaram em elementos
norteadores para o aprimoramento do curso de Medicina e para os demais. A partir
destas demandas ações como ampliação do acervo da biblioteca; melhoria na
titulação do corpo docente, não apenas com novas contratações, mas também pelo
incentivo financeiro para a capacitação dos mesmos, sem contar as estratégias de
engajamento profissional na IES com incentivo à pesquisa e a extensão, foram
algumas estratégias que resultaram em um curso de Medicina de melhor qualidade.
No meio de todo este processo a CPA vem participando ativamente, desde o
acompanhamento do plano de melhorias para o curso ou através de demandas
identificas pela mesma. Ações acadêmicas também foram imprescindíveis para o
sucesso, a principal delas relaciona-se com a disponibilização do novo currículo de
Medicina que contempla práticas multidisciplinares que consolidam informações das
diversas ciências estudadas ao longo da formação médica. Ainda no quesito
pedagógico o incentivo à aplicação de metodologias ativas em sala torna a
aprendizagem mais prazerosa e a ressignifica para o estudante. É com boas
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expectativas que a Estácio FMJ participará da Avaliação Seriada dos Estudantes de
Medicina (Anasem), reconhecendo a importância da mesma como mais uma
ferramenta para aprimoramento das práticas docentes dentro e fora da sala de aula.

14. 2 Avaliação Institucional

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES instituído
pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004, destacou a avaliação institucional como um
processo permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a transformar
resultados em subsídios capazes de promover mudanças. Em decorrência desta
legislação e consoante com a prática já institucionalizada foi constituída a Comissão
Própria de Avaliação – CPA, com o objetivo de coordenar e articular o processo
avaliativo, atendendo os dispositivos legais e as exigências atuais do processo de
avaliação. Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar a estrutura
organizacional

descentralizada

da

Instituição,

estabelecendo

autonomia

administrativa para os gestores de campi, de cursos e dos diferentes segmentos por
meio

de

um

Projeto

alicerçado

em

responsabilidade,

participação,

comprometimento, compartilhamento democrático de ideias e projetos, integração,
autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de
seus projetos e serviços. A metodologia de trabalho respeita, assim, a cultura
organizacional, proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a
inter-relação das dez dimensões definidas na legislação. Entre os instrumentos de
avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna com todos os
alunos, professores e coordenadores. A partir dos resultados obtidos, disponíveis no
SIA – Sistema de Informações Acadêmicas -, todos os gestores podem preparar
quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha histórica
referente ao desempenho dos professores, à avaliação das disciplinas, dos cursos e
dos recursos de infraestrutura – inclusive acervo bibliográfico.
No desenvolvimento do processo de autoavaliação cabe, portanto, aos
coordenadores:
a) Sensibilizar alunos e professores
b) Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna
c) Analisar o resultado da avaliação de cada docente e discutir com o
mesmo o projeto de superação, quando couber.
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d) Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE e
Avaliação de Curso
e) Propor e implementar ações de melhoria
f) Divulgar as ações decorrentes da avaliação
Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das
metas e objetivos por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações
interna e externa servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria
voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à
extensão, ao redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e
manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais.
O projeto de autoavaliação institucional da Estácio FMJ reflete seu
compromisso com a sociedade em geral e com as mudanças do mundo moderno, no
sentido de incrementar ações que propiciem novas realidades, visando a sua
inserção social.
A Comunidade Acadêmica da instituição participa de diversas formas neste
processo de avaliação, seja através de própria iniciativa da CPA com avaliações em
forma

de

questionários

nos

segmentos

acadêmicos:

professores,

alunos,

funcionários e egressos, seja através da participação da comunidade através de
avaliações pontuais ou como mensuração de satisfação com o serviço/atendimento
realizado por várias disciplinas e serviços ofertados pela instituição. Também como
veículo de comunicação, a Faculdade conta com um site próprio (www.estacio.br),
onde todos os interessados poderão acessar e conhecer melhor os projetos e ações
desenvolvidas pela Instituição. Também é disponibilizado para toda a comunidade
acadêmica a Ouvidoria Estácio FMJ, criada no intuito de tornar cada vez mais eficaz
a comunicação entre os envolvidos.
Desde o início de suas atividades acadêmicas, a instituição vem
desenvolvendo um processo de avaliação que contempla professores, alunos, corpo
técnico-administrativo e comunidade. Periodicamente é solicitado aos professores,
alunos e corpo técnico-administrativo o preenchimento de instrumento de avaliação
que contempla aspectos do processo de ensino-aprendizagem, infraestrutura e
propostas de melhoria, entre outros.
A partir de 2004, foi elaborado o Projeto de Avaliação Institucional, que
busca acompanhar e avaliar sistematicamente todos os projetos e ações de ensino,
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pesquisa e extensão, bem como suas atividades de suporte administrativo. Os
resultados são consolidados, analisados e disponibilizados em forma de relatório.
A CPA da Estácio FMJ é composta por representantes docentes, discentes,
técnico-administrativos e parceiros (membros da sociedade civil), contando assim
com a participação de um grupo de pessoas que possuem conhecimentos e
habilidades diferenciadas, podendo contribuir para a construção de um sistema de
auto avaliação dinâmico e que atende as especificações do SINAES e
peculiaridades da Instituição.
A comunidade acadêmica faz parte de toda a construção do processo auto
avaliação institucional, através da representação de seus membros na própria
Comissão. Além da participação nos fóruns e seminários propostos, tendo acesso
direto e irrestrito aos demais membros da Comissão para sugestões.
A

avaliação,

como

análise,

permite

o

acompanhamento

e

o

redimensionamento de uma metodologia. Os resultados obtidos nas avaliações são
utilizados para subsidiar encontros pedagógicos com docentes e discentes sobre as
temáticas de avaliação e planejamento, como forma de aperfeiçoar a organização
das atividades de monitoria, atividades de extensão, e para intensificar o programa
de qualificação docente.

14.3 Avaliação externa

14.3.1 ENADE/ANASEM

Desde sua fundação, o curso de Medicina da Estácio FMJ enfatiza a
importância do conhecimento integral do processo saúde-doença, de modo que o
sucesso não seria possível sem uma comunicação adequada entre o humanismo e
a ciência, de modo que a saúde coletiva e os eixos das ciências sociais não devem
se desvincular do contexto biomédico e clínico.
De acordo com o último ciclo do Enade (2013) o curso de Medicina da
Estácio FMJ obteve nota três que, embora satisfatória, parecia aquém do potencial
da IES. Apesar de uma boa nota, as informações fornecidas pelos processos de
avaliação do Enade tem nos auxiliado a conhecer melhor o desempenho e perfil dos
estudantes da nossa instituição de ensino e analisá-lo em relação às outras
instituições. A prova do ENADE de 2013 foi aplicada para 94 estudantes concluintes.
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A nota três, obtida como resultado final, apresenta a IES em igualdade média
(57,00) em relação a outras IES na região Nordeste (57,2) e um pouco acima do
resultado nacional (56,00) para as questões do Componente de Formação Geral, no
entanto, no Componente de Conhecimento Específico o resultado da IES (40,9) foi
um pouco abaixo da média em relação à região Nordeste (45,7) e ao resultado
nacional (44,9). No Enade do ano de 2013 a maior parte dos estudantes de Medicina
que prestaram o exame considerou a prova de dificuldade média, tanto para o
componente geral quanto para o específico, e quase a metade dos mesmos
consideraram o tempo curto para execução da mesma.
O resultado do Enade, assim como o término do ciclo avaliativo resultaram
em uma série de estratégias que vêm sendo desenvolvidas na IES nos últimos anos,
tais como: divulgação dos resultados do ENADE 2013 para toda a comunidade
acadêmica; criação da Comissão ENADE; trabalho continuado de conscientização
dos

estudantes e

docentes

da

contribuição

efetiva

do

ENADE

para

o

desenvolvimento de uma avaliação e de uma gestão institucional preocupada com a
formação de futuros profissionais competentes do ponto de vista técnico, éticos,
críticos e responsáveis socialmente, visando uma maior motivação e compromisso
dos estudantes para a realização do Enade (Colegiado, Conselhos de Classe,
Reuniões e Atividades do NDE, Reuniões da Coordenação e Gestão Administrativa
com os representantes de turma e alunos do Centro Acadêmico, Exposição dos
resultados do Enade na Sala dos Professores e Mural dos Alunos); capacitação
docente para desenvolvimento de questões modelo Enade; realização de Simulados
do Enade durante o internato; aplicação de metodologias ativas nas aulas com a
finalidade de garantir o processo de aprendizagem significativa com foco no
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo aplicado às questões reais da
vida profissional médica. A partir do ano de 2016 iniciam-se as avaliações seriadas
do ANASEM para estudantes do segundo, quarto e sexto ano do curso médico.
No corrente ano (2016), os alunos serão submetidos a uma nova avaliação
do Enade e, simultaneamente, os matriculados no segundo ano vivenciarão, pela
primeira vez, o ANASEM (Avaliação Nacional Seriada das Escolas Médicas),
proposta que a médio-longo prazo virá substituir o ENADE e tem propostas
ampliadas em relação ao processo de avaliação discente e institucional. O modelo
seriado de avaliação proposta no Anasem deve mostrar, de forma mais precisa, as
principais forças e deficiências nos cursos de Medicina, disponibilizando um cenário
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mais real da formação. Este modelo deve ser um instrumento ainda mais fiel e eficaz
para o aprimoramento das ações em educação, proporcionando à IES a formação
de profissionais ainda mais preparados para os enfrentamentos durante a carreira
médica.

14.4 Procedimentos de avaliação do ensico

A

avaliação

da

aprendizagem

tem

como

princípio

norteador

o

desenvolvimento de competências, da capacidade de construir conhecimentos
técnicos e operacionais, científicos e humanos, a partir das necessidades
observadas na prática de ensino, clínica e formação profissional. Utilizando-se de
critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os
alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no
processo de formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o
suprimento de suas dificuldades.
Outro aspecto relevante é o princípio da auto avaliação como instrumento
que favorece o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno,
permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria
formação.
Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas
durante o percurso formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação:

a) A avaliação diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os
alunos já vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os
conhecimentos que já possuem e suas expectativas em relação ao
curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula ou aulas praticas,
pelos professores, através de observações e registros.
b) A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o
desempenho revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada
professor registra as atividades realizadas pelos alunos individualmente
ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover estratégias
de intervenções pedagógicas diferentes.
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c) A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da
produção acadêmica, nas diferentes disciplinas que integram o currículo.
Cabe ressaltar que essa modalidade de avaliação não tem como
objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de
aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que
são analisadas para a tomada de decisão a cerca do melhor caminho a
ser construído para a formação do perfil profissional desejado.
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e
questões para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante
a formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A
avaliação é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações
educativas.
Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o
que o aluno produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente,
permitindo avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente,
quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos.
Apresentar as estratégias de avaliação adotadas no curso, considerando as
avaliações de caráter teórico e prático.
O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será
consolidado em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da
Estácio FMJ, de acordo com as seguintes normas:

14.5 Sistema de avaliação da aprendizagem do aluno
O desempenho discente é monitorado pela avaliação semestral, constituída
de testes escritos e práticos realizados em dois tempos e determinados pela Estácio,
conhecidos como PRI e PRII. Assim, o processo de avaliação da graduação
(primeiro ao oitavo semestre), será composto de duas etapas, Prova 1 (PR1) e
Prova 2 (PR2).
As disciplinas denominadas de ―Seminários Integrados‖ não concedem grau.
São considerados aprovados os alunos que obtiverem 75% de frequência às
atividades programadas. No entanto, o trabalho final e as notas de conceito,
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exercícios, obtidas ao longo do período, comporão uma média que será utilizada no
cálculo da PR2 de todas as disciplinas do período.
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas
práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades
acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma
de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não
poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às
avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além
de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino,
estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o
das atividades praticas.
A AV2 abrange todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
praticas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
a) Atingir resultado igual ou superior a 7,0; calculado a partir da média
aritmética entre os graus das avaliações. A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
b) Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
O aluno será submetido a uma avaliação final (PROVA FINAL) com todo o
conteúdo programático se:
a) Obter o grau final igual a 4,0 e inferior a 7,0. Na prova final o aluno
deverá atingir a nota mínimo de a 5,0 para aprovação.
O aluno estará reprovado:
a) Obter grau inferior a 4,0; depois de calculado a media aritmética da PR1
e PR2.
b) Atingir na prova final nota inferior a 5,0
c) Frequentar, abaixo, 75% das aulas ministradas.
O professor deverá oferecer uma nova verificação, como segunda chamada,
ao aluno que tiver faltado a uma, e somente a uma, das avaliações, desde que se
realize dentro dos prazos e normas estabelecidas no Plano de Ensino.
Em caso de falta à prova regular, o aluno poderá realizar 2ª chamada. A lista
dos alunos autorizados a realizar cada uma das avaliações será publicada no
quadro de avisos do período.
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Só será permitida a realização de 1 (uma) prova em 2ª chamada (reunidas
as Teóricas e Práticas), em cada disciplina. Caso falte a mais de uma prova, será
lançado grau zero nas demais.
A prova em 2ª chamada incluirá toda a matéria e será realizada,
preferencialmente, ao final da disciplina, podendo ser realizada sob a forma de
exame oral, com banca de docentes. De acordo com o regimento da Universidade,
não será concedida 2ª chamada à prova final. Os casos especiais serão apreciados
pela Coordenação do Curso.
É importante salientar que na data prevista pelo cronograma, o professor
deverá apresentar o gabarito das questões aos alunos, e tirar dúvidas sobre a
correção (vista/discussão de prova). Caso haja pedido de revisão de grau pelos
alunos, o pedido deverá ser dirigido para o próprio professor no prazo máximo de 48
horas após a liberação da nota, cabendo a este avaliar de imediato a solicitação do
aluno.
No caso de não concordância com a revisão do professor, o aluno poderá
interpor recurso à Coordenação do curso, em formulário próprio de ―pedido de
revisão de prova‖, no prazo máximo de 7 (sete) dias, desde que este esteja
fundamentado de forma clara e específica para cada questão, e que o aluno tenha
comparecido à vista/discussão da prova. No prazo máximo de 15 dias, o aluno
poderá procurar, na coordenação, a resposta ao seu requerimento.
Já o processo avaliativo do internato, por suas particularidades apresenta
sistema de avaliação diferenciado. Realizada pelos coordenadores/ preceptores ao
final de cada período. A avaliação dos alunos incide sobre a frequência e o
aproveitamento. É obrigatória a frequência mínima de 95% em todas as atividades
programadas para o Internato.

A avaliação do aproveitamento do aluno utiliza os dos seguintes métodos:

1. Prova de avaliação de habilidades e de conhecimento cognitivo ao final
de cada área do Internato (prova escrita e prática);
2. Avaliação do desempenho profissional, mediante análise contínua dos
seguintes aspectos:
a) Comportamento ético;
b) Relacionamento com a equipe de trabalho e com o paciente;
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c) Interesse pelas atividades;
d) Responsabilidade;
e) Receptividade à crítica;
f) Iniciativa;
g) Assiduidade e pontualidade.

A avaliação no internato compreenderá a apreciação de três elementos com
pesos distintos.
1. Avaliação de habilidades – Peso 05
2. Avaliação de conhecimentos – Peso 03
3. Avaliação de desempenho – Peso 02

É considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a
sete e frequência integral, em cada uma das áreas do Internato.

14.6 Atividades acadêmicas complementares (AAC)
Os alunos matriculados no currículo 414 do Curso de Medicina da Faculdade
Estácio de Juazeiro do Norte deverão ser aprovados, obrigatoriamente, em todas as
disciplinas obrigatórias, 2 disciplinas eletivas, além de cumprir 80 horas de
atividades acadêmicas complementares, conforme Regulamento (ANEXO G),
integralizando-as dentro do prazo determinado pela legislação vigente, para se
qualificar à colação de grau e obter o diploma de médico.

15 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

As mudanças ocorridas nos últimos anos estão agregadas diretamente aos
avanços da tecnologia, seja para uso pessoal, coletivo, para a saúde, laser ou
qualquer outra forma. A educação não pode ficar a margem deste processo
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evolutivo, portanto, a Estácio FMJ mantem-se atualizada com as novas tendências
de tecnologias para a educação.
Na página de algumas disciplinas presenciais (SAVA), o estudante tem um
link direto com o professor de cada disciplina podendo acessar o material
disponibilizado pelo docente como forma complementar par estudos, espaço para
fóruns, envio de mensagens, organização dos horários dentre outras funcionalidades
disponibilizadas pelo sistema. Estas funções podem ser acessadas pelo portal do
aluno no SIA, onde também disponibiliza área para agendamento de atendimento
para os diversos setores da Estácio FMJ, facilitando ao acesso a informação e na
resolução de problemas. O Sistema também disponibiliza área para acesso a
informações financeiras e acadêmicas proporcionando ao estudante a gestão total
de sua vida acadêmica.
A Faculdade disponibiliza acesso a computadores presentes na biblioteca,
assim como em duas salas de informática e na secretaria, locais onde os estudantes
podem acessar seus conteúdos e realizarem pesquisas eletrônicas.
Além dos computadores a Estácio FMJ conta com uma sala de
videoconferência disponível e utilizada frequentemente para realização de
conferências virtuais com professores e pesquisadores em diversas partes do Brasil
e do mundo, encurtando distâncias.
Outra prática comum na IES é a realização de atividades acadêmicas
utilizando metodologia TBL (Team Based Learning), uma estratégia que exercita o
trabalho em equipes como uma forma de aprimorar os conhecimentos em sala de
aula, nesta atividade os estudantes realizam um estudo prévio sobre determinado
assunto e, no momento da aula, eles passam a responder algumas perguntas,
inicialmente de forma individual, e, em um segundo momento, em pequenos grupos.
Para o registro das respostas os estudantes utilizam um equipamento de votação
eletrônica disponibilizado pela Turning Technologies.
Estas são ferramentas utilizadas com frequência para que o acesso à
informação ocorra de forma mais dinâmica, no tempo e na linguagem do estudante
moderno. No entanto, estas ferramentas estão em constante mudança e
melhoramentos para que se mantenham atualizadas ao contexto nacional e
internacional, sempre que possível.
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16 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO

16.1 Atividades Acadêmicas complementares
As atividades acadêmicas articuladas à formação são disponibilizadas aos alunos
do curso pela coordenação do mesmo. A carga horária determinada para AAC no curso de
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Medicina é de 80 horas e deve respeitar o estabelecido no Regulamento de Atividades
Acadêmicas Complementares da Estácio FMJ. O cumprimento dessas horas é uma
exigência para a integralização do curso.
O aluno tem disponível uma lista de atividades complementares, elaborada pela
coordenação, NDE e colegiado do curso, que lhe possibilita o cumprimento das horas
exigidas para a integralização do mesmo. Ao aluno é estimulado também realizar atividades
complementares em outras instituições, desde que sejam comprovadas, estejam adequadas
à área de formação do aluno e sejam aprovadas pela Coordenação do Curso.
De acordo com o Regulamento de Atividades Acadêmicas Complementares, o
aluno sempre que participar de uma atividade deverá assinar a lista de presença; quando se
tratar de uma atividade externa, o registro é feito através do comprovante individual
assinado pelo coordenador do curso. As atividades realizadas e as respectivas horas são
creditadas para o aluno. O sistema de contabilização das horas é cumulativo e não há limite
de carga horária, já que o aluno pode realizar atividades além do que é estabelecido no
projeto pedagógico do curso, enriquecendo sua formação. Na conclusão do curso, o aluno
recebe um Histórico das Atividades Acadêmicas Complementares desenvolvidas ao longo
da graduação.
São

consideradas

atividades

acadêmicas

complementares:

seminários,

congressos, oficinas, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, iniciação
científica, cursos on line, vivência profissional complementar, atividades de extensão, dentre
outras.
Dessa forma, estas atividades buscam propiciar aos alunos: o incentivo à pesquisa
e iniciação científica; a integração teoria e prática, realizadas sob a orientação de
professores ou profissionais, em projetos realizados no Campus ou externamente; o
aperfeiçoamento acadêmico, propiciado pela realização de cursos que visam ampliar o
conhecimento geral, facilitar a atuação do aluno na profissão e/ou no mercado de trabalho,
aprofundar o conhecimento referente à área de graduação do aluno; as experiências de
monitoria; o contato com a realidade social, viabilizado pela participação nas atividades de
extensão; o desenvolvimento da responsabilidade ambiental, propiciada pela presença em
campanhas, visitas, etc., que têm este tema como eixo de estudo; a preparação para o
mundo do trabalho, através de uma variedade de atividades complementares voltadas para
a prática profissional, que visam desenvolver competências como: empreendedorismo,
iniciativa, liderança e habilidades para gerenciar mudanças; o desenvolvimento da
responsabilidade e do compromisso social, por meio da participação em trabalhos
voluntários, projetos comunitários e campanhas sociais, elaboradas e desenvolvidas pela
Faculdade ou por outras instituições sociais.
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Assim, as atividades complementares previstas pelo Curso viabilizam a integração
ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social,
proporcionando aos alunos a vivência de situações que contribuem para o crescimento dos
alunos como cidadãos e profissionais.

17 REQUISITO DE ACESSO E VAGAS
O ingresso do curso de medicina da Estácio FMJ se dá por meio de um
processo seletivo que utiliza a nota do ENEM (a nota mais recente), realizado duas
vezes ao ano. Além disso, a Instituição realiza processo de seleção para alunos
transferidos oriundos de outros cursos de medicina, visando à ocupação de vagas
remanescentes. O edital é lançado conforme o número de vagas disponível no
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semestre, obedecendo ao calendário acadêmico do período. Após a aprovação e
matricula do candidato, este será submetido à análise de disciplinas, em que serão
considerados os critérios de isenção atendendo à 75% de equivalência de carga
horária e conteúdo.
A Estácio FMJ oferece para o curso de medicina 100 vagas anuais com
ingresso em duas entradas, janeiro e julho.

Para atender este número de

estudantes, o curso conta com 3160 leitos conveniados, nas seguintes Unidades
Hospitalares:


Hospital Regional do Cariri = 266 leitos



Secretaria de Saúde do Estado do Ceará = 2215 Leitos



Hospital em Maternidade São Lucas = 84 Leitos



Hospital Maira Amélia Bezerra de Menezes = 25 Leitos



Hospital Geral de Brejo Santo = 108 Leitos



Hospital Maternidade São Vicente de Paulo = 235 Leitos



Hospital do Coração = 76 Leitos



Hospital Santo Antonio = 151 Leitos

Os discentes também participam de atividades do Ambulatório de
Especialidades Médicas da Faculdade com atendimento em 17 especialidades
médicas, com uma média de atendimento de 800 pacientes/mês todos
supervisionados por preceptores das respectivas áreas. Também atuam na rede
primária de atenção à saúde no município de Juazeiro do Norte e Barbalha.

18 INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE E O SUS

Com o objetivo de atender as demandas do serviço e facilitar o processo de
ensino-aprendizagem, é estabelecida uma proporção limite entre os estudantes para
cada preceptor por turno prático de estágio. Os estudantes realizam atividades ao
longo de todo o curso de Medicina na rede pública de saúde em todos os níveis da
atenção. Todos os locais em que as atividades educacionais realizam práticas são
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conveniados à IES pra tal finalidade, contemplando preceptores preparados para
atenderem as necessidades pedagógicas.
O curso de medicina da Estácio FMJ mantém parceria por meio de Convênio
com a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte e Barbalha.
A prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte por intermédio da Secretaria
Municipal de saúde do Município coloca à disposição para implementar as atividades
de ensino e treinamento dos discentes da Estácio FMJ as Unidades de Saúde
Municipais listadas abaixo:


08 Unidades de Saúde da Família;



Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes-HIMABEM



Hospital e Maternidade São Lucas;



Unidade Mista César Cals;



Ambulatório de Hipertensão e diabetes;



Ambulatório de Traumatologia;



Ambulatório de Neurologia;



Ambulatório de Psiquiatria;



Ambulatório de Pediatria;



Ambulatório de DST/AIDS.

O município de Barbalha, através da Secretaria Municipal de Saúde por
meio de cooperação técnica, didática e científica com a Estácio FMJ proporciona aos
estagiários, internos e residentes à utilização de toda sua política de saúde,
estrutura e funcionamento de maneira plena das instalações e setores de saúde da
rede municipal listada abaixo:


Ambulatório de Hipertensão e Diabetes;



Ambulatório de saúde da mulher;



Ambulatório de idoso.

A Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte ainda mantém
convênio com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará o que permite
aos alunos de Medicina realizar estágios (dente eles são incluídos visitas técnicas,
eletivos, internato e estágio curricular) nas instalações e dependências das unidades
ou Serviços de saúde vinculados a Secretaria Estadual de saúde do estado do
Ceará abaixo listados:
a) Hospital Infantil Albertin Sabin-HIAS;
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b) Hospital Geral Dr. César Calls- HGCC;
c) Hospital Geral de Fortaleza-HGF;
d) Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes-HM
e) Hospital de saúde Mental de Messejana-HSMM;
f) Hospital São José de Doenças Infecciosas-HSJ;
g) Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar-HPM
h) Hospital Geral Waldermar de Alcântara-HGWA
Pensando sempre em oferecer aos seus alunos oportunidade de aprofundar
seus conhecimentos e desenvolverem habilidades significativas para a sua formação
profissional e prática dentro do programa de estágio e internato a Estácio FMJ
celebra ainda convênio com:
a) Hospital Geral de Brejo Santo-HGBS;
b) Hospital Regional do Cariri-HRC;
c) Hospital Maternidade São Vicente de Paulo-HMSVP;
d) Hospital do Coração;
e) Hospital Santo Antônio;

19 ENSINO NA ÁREA DA SAÚDE

A Estácio FMJ conta, atualmente com quatro cursos de graduação
(Medicina, Farmácia Fisioterapia e Enfermagem), dos quais, até o momento o curso
de Medicina e de Farmácia já passaram pelo processo de reconhecimento, tendo o
curso de Farmácia sido reconhecido com nota 4. O curso de Fisioterapia receberá a
visita in loco para reconhecimento de curso até o final do ano de 2016 e o Curso de
Enfermagem está previsto para 2018.
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20 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO

As atividades práticas de ensino acontecem desde o 1º semestre do curso e
se estendem até o oitavo semestre que antecede o Internato. A Faculdade de
Medicina Estácio FMJ disponibiliza atividades práticas nos laboratórios de ensino
onde os alunos, monitores e docentes seguem roteiros mediante os procedimentos
operacional padrão de cada aula (POP), preparadas antecipadamente pelos
docentes e técnicos de laboratórios, através do uso lâminas e de manequins
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específicos para desenvolvimento de habilidades clínicas intervencionistas ou não,
em diversas disciplinas ao longo do curso. Para o desenvolvimento dos discentes
nas habilidades cirúrgicas utilizamos nosso próprio Laboratório de Cirurgia/
Habilidades. Cabe ressaltar que utilizamos também outros cenários como atividades
de práticas de ensino que ocorrem em instalações que utilizamos dos serviços de
saúde que mantemos convênios com nossa instituição como, por exemplo,
enfermarias clínicas e cirúrgicas, unidade de terapia intensiva, emergências, bloco
cirúrgico, CCIH (central de controle de infecção hospitalar). Dispomos ainda de um
ambulatório de varias especialidades médicas onde o discente realiza a referencia e
contra referência com os preceptores das unidades de atenção básica. Além disso,
oferecemos aos nossos alunos aulas de campo e atividade extraclasse às aulas
teóricas cita-se trilhas ecológicas, visitas técnicas às secretarias municipais de
saúde como, por exemplo, as unidades Básicas de saúde, Estratégias de saúde da
família, a Vigilância em saúde, Instituto Medico Legal (IML), Serviço de Verificação
de Óbito (SVO), centro controle de zoonoses (CCZ) e cooperativas de planos e
seguros de saúde.

21 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

O NDE do Curso de Medicina da Estácio FMJ está implantado de acordo
com a Resolução CONAES nº. 1, de 17/06/2010. Este é composto pela
Coordenadora do Curso e mais 6 (seis) docentes, sendo todos com titulação stricto
sensu e com larga experiência docente, possuindo longo tempo de atuação na
instituição e com contração em regime de dedicação integral ou parcial e, juntos,
respondem por ações de reflexão, acompanhamento e concretização do Projeto
Pedagógico do Curso. São membros do NDE:
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Composição NDE
Usuário

Titulação

Regime de
trabalho

JORGE ANDRE CARTAXO PEIXOTO

DOUTOR

PARCIAL

Tempo de vínculo
ininterrupto com o
curso (meses)
163

CLAUDIO GLEIDISTON LIMA DA
SILVA
GENI BALABAN GRANGEIRO

DOUTOR

PARCIAL

175

DOUTOR

PARCIAL

168

GLAUCE SOCORRO DE BARROS
VIANA
ZULEIDE FERNANDES DE
QUEIROZ
HELLEN LUCIA CRUZ CALDAS
LINS
YANA PAULA COELHO CORREIA
SAMPAIO

DOUTOR

INTEGRAL

185

DOUTOR

PARCIAL

115

DOUTOR

INTEGRAL

168

MESTRE

INTEGRAL

163

22 ATUAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO

A Coordenação do Curso de Medicina da Estácio FMJ é exercida, desde o
ano de 2011, pela professora Dra Hellen Lúcia Cruz Caldas Lins, Doutora em
Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC. A docente exerce suas atividades em
regime integral nos turnos matutino, vespertino e noturno, dedicando sua carga
horária às atividades de docência, coordenação, ensino, pesquisa e extensão.

22.1 Regime de trabalho e carga horária de coordenação de curso
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A Coordenadora possui experiência no ensino superior e na gestão
acadêmica de 14 anos, sendo de grande importância para o bom desenvolvimento
do curso.
A Coordenadora do Curso de Medicina da Estácio FMJ exerce suas
atividades em três turnos, matutino, vespertino e noturno, com um total de 40 horas
de atividades, destas, 15 horas dedicadas às atividades em sala de aula, orientação
de TCC, extensão e pesquisa e 25 horas de atividades exclusivas para gestão do
curso.

23 CORPO DOCENTE DO CURSO DE MEDICINA

O Curso de Medicina da Estácio FMJ conta com 103 docentes experientes
em seu quadro, exercendo suas atividades em áreas respectivas a sua formação
e/ou experiência profissional, de modo que, destes, 80 (77,7%) apresentam pósgraduação stricto sensu, 41 (39,8%) apresentam curso de pós-graduação stricto
sensu em nível de doutorado, 92 (82,3%) docentes que apresentam regime de
trabalho em tempo parcial ou integral envolvidos em atividades de pesquisa,
extensão, monitoria e de apoio ao estudante, além do tempo dedicado às atividades
em sala de aula, 82 (79,61%) apresentam experiência comprovada em magistério
superior, de pelo menos 5 anos.
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23.1 Quadro de docentes do curso
DOCENTE
ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ARARUNA
ALOISIA PIMENTEL BARROS DANTAS
ANA CRISTINA GOMES DUARTE
ANA LUIZA DE AGUIAR ROCHA MARTIN
ANDERSON PONTES ARRUDA
ANDRE ALENCAR SULIANO
ARACELLY FRANCA LUIS
ASTRIDE ARMINDA DE FREITAS
CAMILA BEZERRA NOBRE
CICERO ROBERIO ARAUJO MOTTA
CLAUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA
CLEITON DINIZ BARROS
CLOVIS COLARES DE CASTRO FILHO
CONCEICAO MARIA SANTOS CORREIA
DE SOUZA
CRISTIANE MARINHO UCHOA LOPES
DANIEL LUNA LUCETTI
DAVID NEGRAO GRANGEIRO
DJAILSON RICARDO MALHEIRO
EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO
ELAINE CRISTINA PEREIRA LUCETTI
EPONINA REGIA DE SA BARRETO
COUTINHO
ERLANE MARQUES RIBEIRO
FABIANA LICIA ARAUJO DOS SANTOS
FABIO CARDOSO
FERNANDO GOMES FIGUEREDO
FRANCISCA ADILFA DE OLIVEIRA GARCIA
FRANCISCA DE CACIA FERNANDES
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DOS
SANTOS
FRANCISCO JOSE SALES SIQUEIRA
FRANKLIN HERBERT AGUIAR MARTINS
GENI BALABAN GRANGEIRO
GIOVANY MICHELY PINTO DA CRUZ
GLAUCE SOCORRO DE BARROS VIANA
HAROLDO LUCENA MIRANDA FILHO
HELENA PARENTE VIEIRA
HELLEN LUCIA CRUZ CALDAS LINS
HENRIQUE BRITO ALENCAR ALVES
HERBERT LIMA MENDES
HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

DOUTOR
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
DOUTOR
DOUTOR
DOUTOR
ESPECIALISTA
DOUTOR
MESTRE
DOUTOR
DOUTOR
MESTRE

PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL

ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE
MESTRE
MESTRE
ESPECIALISTA
DOUTOR

PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
HORISTA
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL

MESTRE
DOUTOR
DOUTOR
DOUTOR
MESTRE
DOUTOR
MESTRE

HORISTA
PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL
INTEGRAL
PARCIAL
PARCIAL

MESTRE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
DOUTOR
DOUTOR
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
DOUTOR
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
MESTRE

HORISTA
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL
HORISTA
PARCIAL
INTEGRAL
HORISTA
PARCIAL
PARCIAL
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IRIS DAIANA DEALCANFREITAS
ISIS SURUAGY CORREIA MOURA
ITAMARA DA COSTA SOUZA
JACIARA BEZERRA MARQUES
JACIO BERARDO SAMPAIO
JAEL MARIA DE AQUINO
JOANA DARC ESMERALDO
JOAO KENNEDY TEIXEIRA LIMA
JOAO MARCOS FERREIRA DE LIMA SILVA
JORGE ANDRE CARTAXO PEIXOTO
JORGE LUIZ COELHO LEITE
JOSE MAURICIO PEREIRA LOPES
JOSE PERICLES MAGALHAES
VASCONCELOS
JULIANA KELLE DE ANDRADE LEMOINE
NEVES
JULIANE DOS ANJOS DE PAULA
KATIA RAU DE ALMEIDA CALLOU
LILIANNY MEDEIROS PEREIRA
LINDIMAR LEITE CUNHA JUNIOR
LUCIANA ALCOFORADO MENDES DA
SILVA
LUCIANA DE CARVALHO PÁDUA DE MELO
LUCIANA MARIA BORGES DA MATTA
SOUZA
MARCELA DE ALENCAR COELHO NETO
MARCELO CRUZ OLIVEIRA
MARCIAL MORENO MOREIRA
MARCIO ALVES LANDIM
MARIA APARECIDA TIBURCIO
MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO SILVA
MARIA DO CARMO PAGAN FORTI
MARIA DO CEO FILGUEIRAS DE
MENEZES
MARIA ELIZABETH PEREIRA NOBRE
MARIA TEREZA FONSECA DA COSTA
MARIA VALERIA LEIMIG TELLES
MARILIA CAVALCANTI CORIOLANO
MARINA GUIMARAES GONDIM
MIRIA PAULA VIEIRA CAVALCANTE
MODESTO LEITE ROLIM NETO
MONALISA RIBEIRO SILVA
NADGHIA FIGUEIREDO LEITE
NAESIO COSTA PEREIRA
NATALIA BITU PINTO
PABLO ANTONIO MAIA DE FARIAS

MESTRE
DOUTOR
MESTRE
MESTRE
MESTRE
DOUTOR
MESTRE
MESTRE
MESTRE
DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA

PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
HORISTA
PARCIAL
PARCIAL
HORISTA
PARCIAL

MESTRE

PARCIAL

DOUTOR
MESTRE
DOUTOR
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

PARCIAL
HORISTA
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL

DOUTOR
MESTRE

PARCIAL
INTEGRAL

DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
DOUTOR
MESTRE
DOUTOR

PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
HORISTA
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL

MESTRE
DOUTOR
DOUTOR
DOUTOR
DOUTOR
DOUTOR
ESPECIALISTA
DOUTOR
DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA
DOUTOR
DOUTOR

PARCIAL
INTEGRAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL
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PABLO PITA
PATRICIA ANDRADE DE MACEDO MELO
PATRÍCIA GONÇALVES PINHEIRO
REGINA PETROLA BASTOS ROCHA
REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO
ROBERTINA PINHEIRO ROBERTO
BARROS
RODOLPHO ALBERTO BUSSOLARO
RODRIGO LUIZ MOUSINHO GOMES
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA
SAMUEL SOARES EDUARDO
SAMYA DE ARAUJO NEVES
SAVIO SAMUEL FEITOSA MACHADO
SERGIO DE ARAUJO
SHEILA ULISSES PAIVA
SHEYLA CRISTIANE XENOFONTE DE
ALMEIDA
SUELLEN GOMES BRAYNER BARROS
THYCIARA FONTENELE MARQUES
TIAGO FREITAS LINS PIMENTEL
TULIO JOSE TEIXEIRA GOMES
VALTER MENEZES BARBOSA FILHO
VITOR LUNA DE SAMPAIO
YANA PAULA COELHO CORREIA
SAMPAIO
ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ

ESPECIALISTA
DOUTOR
MESTRE
MESTRE
MESTRE

PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL
PARCIAL

ESPECIALISTA
DOUTOR
MESTRE
MESTRE
ESPECIALISTA
DOUTOR
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
MESTRE

PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL
INTEGRAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL

MESTRE
DOUTOR
MESTRE
MESTRE
ESPECIALISTA
DOUTOR
MESTRE

PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
HORISTA
HORISTA

MESTRE
DOUTOR

INTEGRAL
PARCIAL

24 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO

O Colegiado de Curso é um órgão consultivo, normativo, de planejamento
acadêmico e executivo, para os assuntos de política de ensino. Para atender a tais
demandas o curso de medicina da Estácio FMJ é formado por 07 representantes do
corpo docente, uma discente e a coordenadora do curso que vem se reunindo,
periodicamente, duas vezes por semestre, ao longo dos últimos anos e vem
discutindo sobre diferentes assuntos com referência à dinâmica das aulas,
atividades de estágio, estrutura física do curso, corpo docente, assuntos
demandados pelas reuniões de NDE, dentre outros.
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Composição Colegiado
Usuário

Titulação

Regime de
trabalho

JORGE ANDRE CARTAXO
PEIXOTO
CLAUDIO GLEIDISTON LIMA DA
SILVA
GENI BALABAN
GRANGEIRO
GLAUCE SOCORRO DE
BARROS VIANA
ZULEIDE FERNANDES DE
QUEIROZ
HELLEN LUCIA CRUZ CALDAS
LINS
YANA PAULA COELHO
CORREIA SAMPAIO
GIOVANY MICHELY PINTO DA
CRUZ
JÉSSICA FARIAS REBOUÇAS

DOUTOR

PARCIAL

Tempo de vínculo
ininterrupto com o
curso (meses)
163

DOUTOR

PARCIAL

175

DOUTOR

PARCIAL

168

DOUTOR

INTEGRAL

185

DOUTOR

PARCIAL

115

DOUTOR

INTEGRAL

168

MESTRE

INTEGRAL

163

DOUTOR

PARCIAL

163

REPRESENTANTE DISCENTE

25 ENSINO E APOIO DE PRECEPTORIA ACADÊMICA

O curso de medicina da Estácio FMJ dispõe de 44 docentes que são
responsáveis pelas atividades de ensino envolvendo pacientes dando supervisão
direta aos estudantes. O curso possui ainda com 49 profissionais médicos que se
caracterizam como preceptores da instituição, uma vez que não participam
diretamente das atividades docentes/teóricas desenvolvidas na academia. Além
disso, o curso de medicina conta 155 profissionais médicos, dos serviços de saúde
conveniados, que asseguram o cumprimento das atividades práticas/internato aos
alunos/internos nos serviços clínico-cirúrgico frequentado pelos alunos.
Esses profissionais estão inseridos no cenário real da prática e
supervisionam os estudantes nos planos de intervenção e na aplicabilidade dos
processos de construção continua de autonomia profissional. Ou seja, tornam aptos
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a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações, conceitos,
metodologias

práticas

e

tecnológicas,

promovendo

o

desenvolvimento

de

competências.
Em cada local de supervisão os alunos/internos possuem profissionais que
supervisionam, acompanham e avaliam a execução dos planos de ensino.

26 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE (NAPED)

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) do curso de
Medicina da Estácio FMJ, coordenado pela Profa Dra. Maria do Carmo Pagan Forti,
está implantado e em pleno funcionamento. Atua junto aos professores através de
atividades de educação permanente, com a finalidade de estimular as estratégias
cognitivas e comportamentais de educadores. Desta forma, imbuídos da capacidade
de motivação para o ensino, pesquisa e extensão e, em sintonia com a participação
discente, procura-se desenvolver no docente as habilidades técnicas e pedagógicas
dos sujeitos envolvidos, considerando como condição sine quan non, cada aluno
como um co-participe, portador de uma identidade e de uma história, com
capacidade de aprender sobre e a partir da realidade circundante e capaz de
modificar esta realidade na qual está inserido.
São competências de acordo com o regulamento do NAPED.
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a) Acompanhar as atividades do corpo docente e promover, de forma
coletiva e/ou individualizada, capacitação (pedagógicas e/ou cursos),
quando necessárias.
b) Incentivar os docentes para que priorizem metodologias ativas de
ensino-aprendizagem e avaliações problematizadoras.
c) Instituir

grupos

de

estudos

permanentes

para

discussão

e

aprofundamento de temas voltados para educação médica.
d) Auxiliar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nas suas atividades de
atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
e) Analisar a avaliação institucional, juntamente com a coordenação da
CPA,

visando

o

acompanhamento

permanente

das

ações

desenvolvidas e seu aprimoramento.
f) Incentivar ações de acompanhamento dos currículos e sua atualização.
g) Participar de processos seletivos de docentes;
Os professores que compõem o NAPED-Medicina, listados abaixo, foram
nomeados por portaria e possuem considerável experiência docente e tem suas
atividades orientadas pelo regulamento do NAPED. (ANEXO H)

Componentes do NAPED Medicina
DOCENTE
TITULAÇÃO
REGIME DE
TRABALHO
Profa. Dra. Maria Elizabeth
Doutor
Integral
Pereira Nobre
Prof. Me. Rogério Sampaio
Mestre
Integral
Profa. Me. Yana Paula Sampaio
Mestre
Integral
Prof. Me. Cícero Roberio A.
Mestre
Parcial
Motta
Profa. Me. Maria das Graças
Mestre
Parcial
Nascimento Silva
Prof. Sérgio de Araújo
Especialista
Parcial
Prof. Tulio José Teixeira Gomes
Prof. Me. Hellen Lucia Cruz
Caldas Lins

Especialista
Doutor

Parcial
Integral

EXPERIÊNCIA
DOCENTE (ANOS)
17 anos
13 anos
13 anos
15 anos
13 anos
14 anos
13 anos
14 anos
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27 INFRAESTRUTURA DO CURSO

27.1 Gabinetes de trabalho para professores tempo integral

O apoio ao discente é indispensável para uma formação profissional
adequada, a forma como os docentes incentivam a pesquisa e a busca pelo
conhecimento e a resolução de problemas é decisiva, em muitos casos, para
fomentar, nos estudantes, o pensamento científico. Para que este contato ocorra da
melhor forma e atinja os objetivos, a comunicação deve se dar em ambiente
adequado. É neste contexto que a Estácio FMJ proporciona aos docentes, gabinetes
de trabalho para professores TI para atendimento e orientação sobre as atividades
de ensino e de pesquisa e extensão.
O curso de medicina da Estácio FMJ têm 12 professores em tempo integral,
sendo que estes possuem seus gabinetes de trabalho para o atendimento ao aluno
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com dimensões e mobiliários adequados e confortáveis, com boa iluminação,
ventilação e com computadores com acesso à internet banda larga e telefonia.

27.2 Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos

A Coordenação de Medicina da Estácio FMJ conta com gabinete de
trabalho, individualizado, confortável, com iluminação adequada, informatizado e
com acesso a internet banda larga para garantir o cumprimento das atividades do
setor e agilidade nas informações prestadas aos discentes e docentes. Além disso, a
coordenação conta com uma secretaria de coordenadores, que também atende os
outros três cursos da Instituição. O Curso de Medicina conta com uma secretaria do
Internato a qual é exclusiva para as demandas dos alunos e preceptores.
Para atendimento aos alunos em suas demandas acadêmicas, o curso conta
com o apoio da secretaria de alunos/sala de matrículas que possui dimensões e
mobiliários adequados e confortáveis, atendimento prioritário, com boa iluminação,
climatização e com computadores com acesso à internet banda larga e telefonia.

27.3 Sala dos professores

A Sala dos professores que atende o Curso de Medicina da Estácio FMJ
conta com apoio de uma secretaria exclusiva para os docentes. Esta contém
dimensões e mobiliários adequados e confortáveis, com boa iluminação,
computadores com acesso à internet banda larga e serviço de fotocópias. A
secretaria da sala de professores acelera a disponibilidade de documentos,
impressões e insumos para a realização das aulas.

27.4 Sala de aula
As salas de aulas da Estácio FMJ apresentam dimensão média de 70m 2 e
comportam ainda mesa e cadeira para o docente, quadro branco e quadro de avisos
para uso dos alunos e das disciplinas, sistema de projeção de imagens (Datashow),
computador e, sempre que solicitado, sistemas de som móveis. Todas as salas
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possuem boa iluminação e são climatizadas, mas com a opção de abertura de
janelas. A IES conta com 19 salas de aula e um auditório confortável para eventos
com capacidade para 300 participantes.

27.5 Laboratórios de informática e acesso dos alunos a equipamentos de infor
mática

Além dos laboratórios específicos para o ensino na área da saúde, a
Estácio FMJ conta com dois laboratórios de informática equipados, sendo um com
total de 20 computadores e outro com 33, totalizando 53 computadores com
configuração adequada para o aprendizado em aulas que utilizam softwares
específicos visando melhor compreensão dos sistemas orgânicos através da
visualização em três dimensões e estudos de bioinformática. Todos os
computadores estão conectados à rede internet, permitindo aos usuários aumentar
as opções de troca e aquisição de conhecimentos em diversas áreas de pesquisa.

27.6 Biblioteca da faculdade de medicina e acervo
O acervo para a bibliografia básica do Curso de Medicina está
disponibilizado na biblioteca, é composto por livros que abrangem todo o conteúdo
programático das disciplinas do Curso; além do acervo físico, a biblioteca dispõe de
diversos livros para o curso disponibilizados na Biblioteca Virtual Pearson, assinada
pela Instituição já há mais de 3 anos. Esse recurso possibilita que alunos e
professores possam acessar simultaneamente o mesmo título, evitando a
necessidade de reserva da obra. A pesquisa ao acervo físico ou à Biblioteca Virtual
pode ser realizada através do SIA ou de qualquer microcomputador conectado a
Internet e permite a consulta por autor, título e assunto. O acervo bibliográfico
apresenta títulos e unidades suficientes para atender as demandas dos estudantes
de forma satisfatória. Além do acervo presencial, a Estácio FMJ disponibiliza aos
estudantes um acervo virtual com 4.200 títulos em várias áreas do conhecimento.
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Além da bibliografia básica o estudante poderá contar com o acervo
bibliográfico complementar que apoia as pesquisas o aprofundamento nos estudos
para as diversas disciplinas ao longo do curso. Tal acervo pode ser consultado de
qualquer computador com acesso a internet, podendo ser reservado para posterior
retirada diretamente na Biblioteca. O acervo bibliográfico apresenta títulos e
unidades suficientes para atender as demandas dos estudantes de forma
satisfatória. Além do acervo presencial, a Estácio FMJ disponibiliza aos estudantes
um acervo virtual com 4.200 títulos em várias áreas do conhecimento.

27.7 Laboratórios didáticos especializados

A Estácio FMJ conta com um Ambulatório de Especialidades Médicas que
proporciona vivência do discente do curso em 17 áreas médicas que contribuem
para a boa formação profissional. Realizamos de forma gratuita, em média, 800
atendimentos/mês de pacientes que são oriundos da rede de saúde pública e
privada da Região do Cariri. Nosso ambulatório proporciona uma grande variedade
de pacientes que possibilitam uma riqueza de casos para o desenvolvimento
acadêmico dos alunos da graduação em suas aulas práticas, bem como para a
prática profissional dos Internos.
Contamos ainda com o Laboratório de Cirurgia/Habilidades, onde nossos
discentes realizam atividades de práticas cirúrgicas e de outras disciplinas,
acompanhado dos docentes ou preceptores. Estes dois laboratórios especializados
proporcionam aos estudantes experiências ímpares que possibilitarão maior
desenvoltura profissional após a sua formatura.

27.8 Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial

A Estácio FMJ disponibiliza convênios com a rede de saúde local, na qual o
estudante do Curso de Medicina vivencia a realidade, através das disciplinas de
Saúde da Família, longitudinal ao longo de todo o curso, assim como durante o
período de internato, momentos imprescindíveis para formação profissional. As
vivências, sejam durante os quatro primeiros anos, como também, durante o
internato ocorrem nos três níveis de atenção à saúde com atividades em unidades
de atenção básica e no ambulatório da Faculdade até as práticas nos demais níveis
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que ocorrem nas unidades de atendimento hospitalar da rede pública. Dentre as
unidades hospitalares conveniadas encontra-se - o Hospital Regional do Cariri;
Hospital São Vicente de Paulo; Hospital e Maternidade São Lucas; Hospital Maria
Amélia Bezerra de Menezes; Hospital do Coração; Hospital Santo Antonio;
Secretaria de Saúde de Barbalha; Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte;
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará; Hospital Geral de Brejo Santo – além das
unidades de atendimento em atenção básica.

27.9 Sistema de referência e contrarreferência

Visando a efetiva integração com SUS, o ambulatório de especialidades da
Estácio FMJ localizado dentro do campus da faculdade, recebe pacientes oriundos
das Estratégias de Saúde da família (ESF) conveniados com a instituição,
consolidando o Sistema de Referência e Contra referencia. Assim, facilita a
comunicação da atenção primária com a secundária, tendo um envolvimento direto
dos alunos da Estácio FMJ, já que os mesmos se encontram presentes nos dois
níveis. A Estácio FMJ conta um formulário próprio para facilitar o processo e tornar a
prática mais efetiva (ANEXO I).
27.10 Biotério

A Estácio FMJ possui um Biotério com infraestrutura completa e com
ambientes adequados para criação, manutenção, alimentação e higienização de
ratos e camundongos, para que alunos e docentes desenvolvam atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Para o funcionamento do setor contamos com dois
técnicos e uma Médica Veterinária, como responsável técnica.
Para realizar um trabalho que utilize animais do biotério é necessário que o
mesmo seja apresentado e aprovado pelo CEUA, que segue as normas do Concea
(Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal).

27.11 Laboratórios de ensino

A Estácio FMJ conta com laboratórios de ensino (Imunologia, Microbiologia,
Genética, Fisiologia, Bioquímica, Farmacologia, Anatomia, Histologia, Parasitologia,
Análises Clínicas e Cirurgia) que dispõem de equipamentos modernos de última

142

geração, em quantidade adequada à demanda dos usuários para as atividades
propostas, possibilitando desenvolver habilidades nas áreas requeridas pelo curso
médico. Cada Laboratório possui a sua norma e procedimentos de segurança,
sendo elaborada para atender as necessidades de uso dos mesmos e garantir a
segurança do Professor e do Aluno, bem como a preservação dos materiais. As
referidas normas estão divulgadas em locais visíveis aos usuários dos laboratórios
com o intuito de assegurar o seu conhecimento e aplicação na prevenção de
acidentes.

27.12 Laboratórios de habilidades

A Estácio FMJ, possui um laboratório de habilidades, que oportuniza aos
discentes, práticas em propedêutica médica, clínica medica, clínica cirúrgica, Saúde
da Criança e do Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde da Família, Emergências
Médicas, com vistas à aproximação entre teoria-prática. Sendo todo este espaço
físico adaptável à dinâmica das diversas aulas, que são estruturadas a partir dos
cronogramas e os procedimentos padrão. A dinâmica das aulas acontece utilizando
os cenários, que são estruturados em um lócus que simula situações reais,
antecipando o que será encontrado pelos discentes tanto nos campos de práticas
em serviço, como em seu campo de atuação profissional. Consta com manequins
específicos para desenvolvimento de habilidades clínicas, inclusive manequins que
permite a simulação realística de ausculta cardíaca e pulmonar.
O ambiente é dotado de equipamentos que simulam a realidade e
possibilitam que os alunos aprendam por meio de atividades práticas. Os estudantes
passam por avaliações de desempenho, em cenários de aprendizagem e de auto
aprendizado.
O Laboratório é organizado por cenários simulados: ambulatórios, centro
cirúrgico, unidade de urgência/emergência, enfermaria, estratégia de saúde da
família. O cenário ainda compõe o ambiente de autoaprendizagem onde o estudante
pode, individualmente, realizar o seu estudo, neste espaço ele tem acesso a
avaliações através de simuladores e manequins.
Os alunos são capacitados para exames de alta, baixa e média
complexidade. A atividade no laboratório de práticas possibilita que o estudante
avance na complexidade das situações estudadas. O Laboratório, portanto, é um
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espaço para autoaprendizagem e para atividades de avaliação prática do estudante
de medicina e demais cursos na área da saúde. Desenvolvem-se também neste
laboratório discussões em pequenos grupos utilizando metodologias ativas de
ensino aprendizagem.
Atividades pedagógicas das disciplinas básicas e de especialidades são
realizadas mediante agendamento e o laboratório é preparado de acordo com o que
o professor idealiza.

27.13 Protocolos de experimentos

Nos Laboratórios os protocolos de realização de experimentos e atividades
práticas são orientados e monitorados pelos docentes e monitores, que determinam
a sequência dos procedimentos e rotinas das aulas práticas, onde o acadêmico
realiza as rotinas do experimento passo a passo obedecendo à metodologia
estabelecida pelas normas de biossegurança, protegendo o acadêmico em sua
prática laboratorial no desenvolvimento do conhecimento.

27.14 Comitê de ética em pesquisa
O Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio FMJ é um órgão autônomo em
decisões de sua alçada e de caráter multidisciplinar e multiprofissional. Cabendo-lhe
estimular a reflexão sobre ética na pesquisa envolvendo seres humanos, em
cumprimento ao disposto na legislação em vigor pela Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (CONEP). As reuniões ordinárias do CEP- Faculdade de Medicina
Estácio de Juazeiro do Norte Estácio FMJ ocorrem mensalmente. A Estácio FMJ
também conta com um Comitê de Ética em utilização de animais que encontra-se
em pleno funcionamento e homologado pelo CONEP. As reuniões ocorrem
periodicamente com diversos projetos avaliados. O CEUA da Estácio FMJ também
investe em formação docente e discente para que estes exerçam suas atividades de
ensino pesquisa de forma ética respaldada pelos documentos internacionais que
amparam a pesquisa com animais.
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28 ASPECTOS LEGISLATIVOS DA PROFISSÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O Curso de Medicina da FMJ encontra-se encimado na Lei 9.394/1996 de
20/12/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e
considera todos os aspectos da Resolução CNE/CES Nº 03, de 20 de junho de
2014, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Medicina.
Especificamente no tocante ao exercício da profissão de futuros médicos
são discutidos os vários aspectos da Lei no 3.268 de 1957, que dispõe sobre os
Conselhos de Medicina, da Lei nº 12842 de 2013, que dispõe sobre o exercício da
Medicina, sobre o Código de ética Médica e o exercício legal da profissão, através
de amplos debates nas disciplinas de Bioética Aplicada à Prática Médica e de
Aspectos Legais da Prática Médica.
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29 APRESENTAÇÃO DA FILOSOFIA E POSSIVEIS AÇOES A SEREM
IMPLEMENTADAS AO LONGO DOS PRÓXIMOS ANOS NO CURSO DE
MEDICINA DA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Baseado no aumento do corpo docente e de sua titulação e qualificação, da
ampliação das atividades de pesquisa e de extensão, do incremento do número de
bolsas de iniciação científica, do significativo número de discentes que participam
dos programas de mobilidade acadêmica, das implementações estruturais que têm
sido realizadas nos últimos anos podemos constatar que a Faculdade de Medicina
Estácio de Juazeiro do Norte cresceu. A Instituição tem contado, ainda, ao longo de
sua existência, com lideranças docentes preparadas e interessadas no ensino, bem
como, propostas inovadoras do currículo médico, praticadas desde sua criação. Hoje
a Faculdade de Medicina, através do NDE e sua sistemática de funcionamento,
mantém um processo constante de avaliação e discussão de sua proposta
curricular. Para tal, utiliza-se de diversos métodos de avaliação interna e externa,
com base nas observações e conclusões realiza aprimoramentos na formatação do
curso. Um exemplo disto é a criação das disciplinas integradoras (seminários
integrados),

o

que

tornou

viável

uma

abrangência

equilibrada

entre

os

conhecimentos teóricos e práticos, básicos e avançados, introduzindo, mais
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precocemente, uma vivência mais interativa entre essas duas faces essências da
formação médica.
Ainda assim, detectou-se a necessidade de viabilizar a aplicação de
métodos de avaliação estruturada (check-list) em cenários práticos, onde sejam
avaliados aspectos cognitivos, habilidades, competências para a prática médica e
profissionalismo para todo o curso medico. Entende-se que aprimorar os métodos de
avaliação é desejo contínuo dessa Instituição.
A sociedade está em constante modificação e a expectativa do fazer médico
tem-se modificado ao longo do tempo. Desse modo, a nossa instituição , que não é
indiferente a isso, tenta acompanhar essas mudanças, sempre com um olhar crítico
para continuar formando excelentes alunos, como o tem feito historicamente. Assim,
espera-se que o currículo atual e as futuras implementações, que este por ventura
venha a sofrer, permitam de forma sistemática a formação de indivíduos cada vez
mais preparados para exercer uma medicina preocupada com o humano, e aptos
aos desafios sociais e culturais que o mundo contemporâneo exige, na conjuntura
atual, independente de bandeiras políticas e econômicas.
A grade curricular atual tem por objetivo dar conta das diretrizes curriculares
nacionais e também qualificar o ensino. Hoje o currículo não necessita de reformas
profundas, no entanto, cabe um olhar atento sempre voltado aos novos conceitos de
ensino centrado no aluno, cabendo ao NDE a responsabilidade de monitorar os
cenários e programas de ensino de graduação, buscando sempre o melhor, uma vez
que a sociedade atual espera por médicos capazes de compreender o contexto do
paciente e de privilegiar decisões compartilhadas, respeitando princípios éticos e de
autonomia. Logo, o médico formado pela Estácio FMJ é consciente de que o
processo de tratamento é centrado no sujeito tendo como foco a comunidade.
Ao lado disso, esforços deverão ser desenvolvidos, também, para manter ou
aprimorar as áreas que obtêm conceitos bons, ótimos e excelentes nas avaliações
realizadas.
Os pontos mais relevantes a serem observados e trabalhados nos próximos
anos são:
a) Identificar as atividades curriculares atuais que possam ser reduzidas,
adaptadas e implementadas.
b) Identificar os tópicos que devam ser incrementados ou incluídos para
que o curso permaneça na vanguarda do ensino.
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c) Identificar e aprimorar a utilização de novas tecnologias de ensinoaprendizado à luz de toda a tecnologia da comunicação existente.
d) Aprimorar e uniformizar a metodologia de avaliação no ciclo clínico e
internatos.
e) Criar mecanismos para qualificar e apoiar os professores regentes de
disciplina na montagem dos planos de ensino de forma a serem mais
elucidativos, claros e objetivos.
f) Ampliar e qualificar as ações do núcleo de apoio ao acadêmico com
vistas à identificação dos alunos que possam estar necessitando algum
apoio maior.
g) Desenvolver e instituir metodologias objetivando a construção psíquica
dos nossos acadêmicos com foco na sua estruturação pessoal que nos
leve a formar profissionais mais preparados emocionalmente para
lidarem com a vida de outros seres humanos.
REFERÊNCIAS
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Pedagógico).
BRASIL. Mianistério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina. Resolução CNE/CES N.º 3, de 20 de junho de 2014.
Brasília: Ministério da Educação,2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de
Educação Superior. Brasília: Ministério da Educação, 2016.
DAVINI, M. C. Currículo integrado. In: SANTANA, J. P.; CASTRO, J.L. de.
Capacitação em desenvolvimento de recursos humanos de saúde. Natal:
EDUFRN,1999. p. 281-289.
MORIN, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Jornadas temáticas
idealizadas e dirigidas por Edgar Morin.. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed,
2001.
ROEGIERS, Xavier; DE KETELE, Jean-Marie. Uma pedagogia da integração:
competências e aquisições no ensino. Tradução de Carolina Huang. 2. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2004.

148

ANEXOS

149

ANEXO A
COMPONENTE CURRICULAR
COMPONENTE CURRICULARES - Currículo 414

PERIODO 1:
SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS I - SDE0726

Ementa
Organização geral do corpo humano. Bases gerais da variabilidade e da
adaptabilidade humana. Organização morfofuncional do sistema locomotor.
Desenvolvimento da face e seus distúrbios. Desenvolvimento dos membros e seus
distúrbios.
Estrutura geral dos tecidos conjuntivos. Classificação dos tecidos conjuntivos. Os
tecidos de sustentação e sua organização dentro do sistema locomotor. Tecido
cartilaginoso, ósseo e muscular: características morfofisiológicas e doenças
prevalentes de base histológica. Articulações, tendões e ligamentos: histofisiologia e
doenças prevalentes.
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Embriogênese. Organização geral do sistema imune. Anatomia macroscópica e
microscópica do sistema imunológico. Conceitos de imunidade inata e imunidade
adaptativa. O reconhecimento celular no sistema imunológico: tipos de interação
celular e moléculas envolvidas; a interação TCR/MHC; as imunoglobulinas; a
integração membrana/citoplasma/núcleo; as respostas biológicas. Diferenciação
linfocitária. O sistema imunológico em funcionamento: tráfego de linfócitos,
reconhecimento antigênico; relação do sistema imunológico com o meio interno e o
meio externo. Metodologias para estudos sobre o sistema imunológico e ferramentas
de imunodiagnóstico.

Bibliografia Básica
SADLER, Thomas W. Langman embriologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. 324 p
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED,
2011.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto & atlas.
12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 538 p
KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à
patologia. Rio de Janeiro: 2012. 699 p
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. São Paulo: Elsevier,
2012. 347 p.
ABBAS, Abul K. Imunologia celular e molecular. . Rio de Janeiro ; <Martins Font:
Elsevier, 2011. 845 p.
SCHÜNKE, Michael; SCHULTE, Erik; SCHUMACHER, Udo. Prometheus: atlas de
anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 3 v. R 611 S393p 2013
MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. Porto Alegre: ARTMED, 2014.
ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas. Rio de janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 987 p.
Bibliografia Complementar
GILROY, Anne M. Atlas de Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
TIXA, Serge. Atlas de anatomia palpatória do pescoço, do tronco e do membro
superior: investigação manual de superfície. São Paulo: Manole, 2000.
TIXA, Serge. Atlas de anatomia palpatória do membro inferior: investigação
manual de superfície. São Paulo: Manole, 2000.
CARLSON, B. M. Embriologia e Biologia do Desenvolvimento. Ed. Guanabara
Koogan,2014.
ROSEN, F., Geha R. Estudo de casos em imunologia. 3. ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2002.
STITES, Daniel P.; TERR, Abba. I.; PARSLOW, Tristan G. Imunologia médica. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Histologia essencial. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012.
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ROITT, Ivan M. Roitt Fundamentos de imunologia. 12.ed. São Paulo: Guanabara
Koogan, 2014. 552p.
SADLER, Thomas W. Langman embriologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013.
SAÚDE DA FAMÍLIA I - SDE0724

Ementa
Introdução ao pensamento científico e ao modelo médico : ética, medicina e
sociedade.
Conceitos sobre promoção, educação e prevenção (e seus níveis) no campo da
saúde, considerando os fatores determinantes do processo saúde doença, a história
natural das doenças e as desigualdades sociais. Introdução à Estratégia Saúde da
Família e seu território sanitário.Visita domiciliar
Bibliografia Básica
FOUCAULT, Michel. Nascimento da clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: FU, 2008.
LOPES, Marta Julia Marques; PAIXÃO, Dilmar Xavier da. Saúde da família:
histórias, práticas e caminhos. UFRGS, 2007
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia &
saúde. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2012.
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de medicina de
família comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
Bibliografia Complementar
CANGUILHEM, Georges. Normal e o patológico.7. ed. Rio de Janeiro: FU, 2011
MEDRONHO, Roberto A. (Ed.). Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2009.
CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de (Org.). Promoção da saúde:
conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. 229 p.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA EXECUTIVA. Mais saúde: direito
de todos: 2008-2011. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 100 p

BIOMORFOLOGIA - SDE0725

Ementa
Estrutura geral e ultraestrutura das células eucariotas. Comparação entre eucariotas
e procariotas. As funções das organelas celulares. Estrutura e fisiologia dos tecidos
orgânicos, suas células e componentes extracelulares. Bases histofuncionais de
alguns processos patológicos. Noções de histofisiologia da reprodução. Etapas do
desenvolvimento embrionário. Processos celulares e teciduais comprometidos com o
desenvolvimento embrionário. Formação dos folhetos embrionários e sua
diferenciação inicial. Anexos embrionários. Distúrbios do desenvolvimento
embrionário humano inicial.
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 Compreender a organização histofisiológica dos tecidos conjuntivos
propriamente ditos e sua classificação.
 Discutir a estrutura e propriedades do tecido sanguíneo como um conjuntivo
especial. Identificar cada elemento figurado do sangue e correlacionar com
suas funções. Discutir as etapas do processo de hematopoese.
 Compreender a atuação dos tecidos conjuntivos no processo de reação
inflamatória.
 Compreender as funções dos tecidos musculares. Diferenciar os tipos de
tecidos musculares quanto as características estruturais, funcionais e de
localização. Reconhecer os elementos formadores estruturais e
ultraestruturais do tecido muscular estriado cardíaco e do tecido muscular
liso. Identificar diferenças no processo de contração do músculo estriado
cardíaco e liso.
 Discutir a estrutura geral do tecido nervoso e sua localização no organismo.
 Diagnosticar ao microscópio óptico os diferentes tipos histológicos de pele e
os anexos cutâneos.
 Identificar os diferentes mecanismos celulares que ocorrem durante o
desenvolvimento embrionário. Discutir sobre distúrbios do desenvolvimento e
suas causas.
Bibliografia Básica
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N; TORCHIA, Mark G. Embriologia clínica. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2013. 540 .
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular.
9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 364 p
GARTNER, Leslie P; HIATT, James L. Atlas colorido de Histologia. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 494 p.
KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à
patologia. Rio de Janeiro: 2012. 699 p.
ALBERTS, B.; LEWIS, J.; RAFF, M.; Roberts, K. & Watson, J. D. Biologia
Molecular da Célula. Ed. Porto Alegre: ARTMED, 5a ed. 2011.
CARLSON, Bruce M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, c1996.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto &
atlas. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 538 p .
Bibliografia Complementar
JOHNSON, Alberts Bray Hopkin. Fundamentos da biologia celular. 3. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2010. 843 p.
SADLER, Thomas W. Langman embriologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. 324 p..
CARVALHO, H. F.; RECCO-PIMENTEL, S. A Célula. 3a ed. Manole, 2013
ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas. Rio de janeiro: Guanabara Koogan,
2012.

DE ROBERTIS, Eduardo M. F.; HIB, José. De Robertis bases da biologia celular e
molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 389 p.
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NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
YOUNG, B.; LOWE, J. S.; STEVENS, A.; HEATH, J. W. Wheater: Histologia
Funcional. 5a ed. Ed. Elsevier, 2007.
AMBIENTE E SAÚDE - SDE0728

Ementa
A disciplina propõe uma discussão sobre Educação Ambiental à luz da Política
Nacional de Educação Ambiental. E o estudo das disfunções ecológicas geradas ao
longo do processo de evolução da humanidade, em nível global, nacional e regional
(principais problemas ambientais no Brasil e suas consequências para as
populações)..
Bibliografia Básica
BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela Terra. Petrópolis: Vozes,
1999. 199p.
TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010:
SANCHEZ , L. H. Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos. São Paulo,
Oficina de Textos, 2006
BRASIL, Politica Nacional de Educação Ambiental. Lei nº9795 de abril de 1999.
BRASIL, Politica Nacional de Educação Ambiental. Decreto nº4291, 25 de julho de
2002.
Bibliografia Complementar
PHILIPPI JR., Arlindo (Ed.). Saneamento, Saúde e Ambiente: fundamentos para um
desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005. (Coleção Ambiental, 2).
MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; SANTOS, Hilton Felício dos (Ed). Reúso de
Água. Barueri, SP: Manole, 2003.
FANTIN , Maria Eneida; OLIVEIRA, Edinalva. Educação ambiental, saúde e
qualidade de vida. Curitiba: Intersaberes, 2014. (Série Educação Ambiental).
FHILIPPE JR., Arlindo; PELICIONI, Marai Cecilia Focesi. Educação ambiental e
sustentabilidade. 2.ed. Barueri, SP: Manole, 2014. (Coleção Ambiental, 14).
OKUNO, E. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo, Harbra. 1998.

SEMINÁRIO INTEGRADO I - SDE0730

Ementa
Introdução dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica, considerando áreas
de conhecimentos específicos e o exercício profissional do médico, construindo no
primeiro período o protagonismo do aluno no processo ensino/aprendizagem;

154

Pesquisa científica considerando conceitos e percepções sobre medicina, saúde,
sociedade e meio ambiente. Conceitos sobre promoção da saúde considerando
aspectos biomorfológicos dos sistemas orgânicos. Conceito ampliado de promoção
da saúde.
Bibliografia Básica
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2015.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010. 184 p.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e
ampl. de acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
Artigos científicos de publicação recente, documentos oficiais e textos
complementares atualizados a cada semestre, considerando-se os temas
selecionados para os trabalhos. Indicação de sites especializados para pesquisa
bibliográfica pela Internet.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 407 p.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008
PATACO, Vera Lucia Paracampos; RESENDE, Érica dos Santos; VENTURA, Magda
Maria. Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentações
gráficas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed.
Petrópolis: Vozes, 2011. 144 p.
HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como planejar,
analisar e apresentar um trabalho científico. São Paulo: Roca, 2004. 286 p.
BASES MOLECULARES DOS SISTEMAS ORGÂNICOS - SDE0851

Ementa
Introdução à bioquímica. Bioquímica dos aminoácidos e proteínas. Enzimas.
Bioquímica de lipídeos. Bioquímica de carboidratos. Mecanismos de transdução do
sinal. Conceitos básicos de metabolismo. Bioenergética. Metabolismo dos
carboidratos. Metabolismo dos lipídeos. Metabolismo dos aminoácidos. Integração
metabólica.
Controle do ciclo celular e apoptose. Estrutura dos ácidos nucleicos, replicação,
transcrição e tradução da informação gênica. Epigenética. Diagnóstico molecular
das doenças geneticamente determinadas. Mecanismos de mutação de ponto e
mutação dinâmica.
Bibliografia Básica
NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6.
ed. Porto Alegre: ARTMED, 2014. 1298 p
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NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, Roderick R.; WILLARD, Huntington F.
Thompson & Thompson: genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
525 p.
JORDE, Lynn B.; CAREY, John C.; BAMSHAD, Michael J. Genética médica. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. 350 p.
BROWN, Terence Austin. Genética: um enfoque molecular. Tradução Paulo
Armando Motta, Liane Oliveira Mufarrej Barbosa. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, c1999. 336 p.
Bibliografia Complementar
DEVLIN. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. Edgard Blucher LTDA,
6a edição, 2007.
VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de bioquímica. 2ª ed. Porto
Alegre: Artmed, 2008.
BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L. & STRYER, L. Bioquímica. 6ª. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
BROWN, Terence Austin. Genética: um enfoque molecular. Tradução Paulo
Armando Motta, Liane Oliveira Mufarrej Barbosa. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, c1999. 336 p.
BAYNES, John W.; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 4.ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2015. 633 p
ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA - SDE0729

Ementa
Apoio psicopedagógico ao aluno no inicio do curso. Compreendendo a relação entre
a escolha da profissão a identidade pessoal e a formação médica. Reflexão sobre os
aspectos éticos, psicológicos e comportamentais do ensino médico. Contribuições
das concepções cognitivas contemporâneos para compreensão do processo ensino
aprendizagem. A Psicologia da Aprendizagem: como o sujeito aprende.
Compreendendo o sujeito da Aprendizagem: pensamento e linguagem, sensação,
percepção, emoção, frustração, inteligência, memória e esquecimento, percepção,
motivação. Estudo da relação entre avaliação e aprendizagem. Ensino, Pesquisa e
Extensão: atividades da educação superior. Caracterização de aspectos afins ao
processo educativo: educação continuada a distância, o respeito à diversidade e a
autonomia como inerente à formação profissional.
Bibliografia Básica
DAVIS, C. e OLIVEIRA, Z. de. Psicologia na Educação. 2 ed. São Paulo: Cortez,
1994.
CAMPOS, D. M. Psicologia da Aprendizagem. 33. ed. Petrópolis: Vozes, 1987.
SCOZ, B. Psicopedagogia e Realidade Escolar: o Problema escolar e de
aprendizagem. 15. Ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
Bibliografia Complementar
FALCÃO, G. M. Psicologia da Aprendizagem. 10 ed. São Paulo: Ática, 2002.
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KUBLER-ROSS, ELISABETH. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes têm
para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 8. Ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2000.
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2011
KOVÁCS, Maria Júlia. Educação para a morte: desafio na formação de
profissionais de saúde e educação. SãoPaulo: Casa do Psicólogo, FAPESP,
2012.
BROMBERG, Maria Helena Pereira Franco et al.Vida e Morte: laços da existência.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996.

PERIODO 2:

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO - CEL0101

Ementa
Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos
sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e
noções instrumentais em LIBRAS.
Bibliografia Básica
PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras 1: iniciante. 5. ed.
Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2013. 106 p. + 1 DVD (Coleção Curso de Libras)
SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus:
EDVA, 2002.
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais
brasileiras:
estudos
lingüísticos.
Porto
Alegre:
ARTMED,
2004.
Bibliografia Complementar
CAPOVILLA, F. C. ; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da
língua de sinais brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001, 2 V.
GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sóciointeracionista. São Paulo: Plexus, 2002.
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha; CHOI, Daniel. (Org.); Libras: conhecimento
além
dos
sinais. São
Paulo:
Pearson
Prentice
Hall,
2013.
127p
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de et al. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio
de
Janeiro:
Revinter,
2004.
241
p.
Indicação Material Didático
MAFFEI, Gabriela. Tópicos em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: SESES,
2014. 112 p.
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SAÚDE DA FAMÍLIA II - SDE0731

Ementa
Fortalecimento dos conceitos de promoção, educação prevenção e recuperação da
saúde através das principais linhas de cuidado, integrados à perspectiva das
relações humanas que se estabelecem nos processos de trabalho em saúde.
Contextualização dos princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde (SUS) no
Brasil, considerando-se prioritariamente os atributos da atenção primária, nos
territórios de atuação das equipes da Estratégia de Saúde da Família da Unidade
Primária.
Bibliografia Básica
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p.
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de medicina de
família comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. São Paulo: ARTMED, 2009.
431 p. 306.4 H478c 5. ed. 2009
Bibliografia Complementar
ROCHA, Everardo P. Guimarães. Que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense,
2004.
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro:
LTC, c1981.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de
Janeiro: J. Zahar, 2009. 117 p.
MEDRONHO, Roberto A. (Ed.). Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2009.
ROUQUAYROL, Maria Zelia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e
saúde.. 7. ed. São Paulo: MEDBOOK, 2013. 709 p
SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS II - SDE0732

Ementa
Organização geral do sistema nervoso. Neuroembriologia. Neuroanatomia
macroscópica e microscópica. Fisiologia dos sistemas sensitivos e motores. Papel
do sistema nervoso na regulação das funções viscerais. Funções nervosas
superiores. Embriogênese. Anatomia macroscópica e miscroscópica do sistema
cardiovascular. Fisiologia cardiovascular. Fisiologia e Bioquímica do sistema
hemolinfopoético. Hemostasia. Embriogênese do aparelho respiratório. Anatomia
macroscópica e microscópica do sistema respiratório. Fisiologia da respiração.
Bibliografia Básica
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1151 p
612 H177t 2011
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MENESES, MS. Neuroanatomia Aplicada. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan,
2º ed., 2006.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto &
atlas. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 538 p
MOORE, K. e PERSAUD, TVN.: Embriologia Clínica. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier,
2013.
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada para
a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1114 p.

Bibliografia Complementar
AIRES, MM.: Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2012.
GARTNER, Leslie P; HIATT, James L. Atlas colorido de Histologia. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 494 p.
KOEPPEN, Bruce M.; STANTON, Bruce A. (Ed.). Berne e Levy: fisiologia. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009. 844 p.
STEVENS, Alan; LOWE, James S. Histologia humana. Tradução Ida Cristina
Gubert. São Paulo: Manole, 2001. 408 p.
SCHÜNKE, Michael; SCHULTE, Erik; SCHUMACHER, Udo. Prometheus: atlas de
anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 3 v.
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia: em cores. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007. 576 p.
GILROY, Anne M.; MAC PHERSON, Brian R.; ROSS, Lawrence M. Atlas de
Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 656 p
LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de
neurociência. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 765 p..
SADLER, Thomas W. Langman embriologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. 324 p.
NETTER, FH. Atlas de Anatomia Humana Netter. Porto Alegre: Ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2011.
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
IMUNOLOGIA MÉDICA - SDE0733

Ementa
Mecanismos imunológicos (celulares e moleculares) de defesa do hospedeiro a
agentes infecciosos. Mecanismos imunológicos(celulares e moleculares) de auto
reatividade e geração de doenças autoimunes. Mecanismos de alo reatividade: a
rejeição de transplantes. Alergia e outras reações de hipersensibilidade.
Reconhecimento imunológico de células tumorais. As síndromes de
imunodeficiências hereditárias e adquiridas: SIDA/AIDS.
Bibliografia Básica
MURPHY, Kenneth; TRAVERS, Paul; WALPORT, Mark. Imunobiologia de
Janeway. Porto Alegre: ARTMED, 2014. 885 p.
ABBAS, Abul K. Imunologia celular e molecular. . Rio de Janeiro ; <Martins Font:
Elsevier, 2011. 845 p.
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ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia básica: funções
e distúrbios do sistema imunológico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 320 p.
Bibliografia Complementar
JANEWAY, Charles A. et al. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na
doença. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 634 p
ROSEN, F.; GEHA R. Estudo de casos em imunologia. 3. ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2002.
ROITT, Ivan M. Roitt Fundamentos de imunologia. 12.ed. São Paulo: Guanabara
Koogan, 2014. 552p.
STITES, Daniel P.; TERR, Abba I.; PARSLOW, Tristam G. (Ed.). Imunologia
médica. Tradução Patrícia Josephine Voeux. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004. 684 p.
PEAKMAN, Mark; VERGANI, Diego. Imunologia básica e clínica . Rio de Janeiro:
Elsevier, 1999. 365 p.

MICROBIOLOGIA MÉDICA - SDE0734

Ementa
O mundo microbiano, sua composição e ambiqüidade. O laboratório e as técnicas
microbiológicas básicas. A célula bacteriana: morfologia, estruturas e funções.
Metabolismo bacteriano. As práticas de esterilização, desinfecção e antissepsia. As
drogas antimicrobianas e seus mecanismos de atuação. Propriedades gerais dos
vírus: classificação, morfologia e replicação. A microbiologia no contexto das ciências
da saúde. A microbiota anfibiôntica e os mecanismos de patogenicidade de
bactérias. Os principais microrganismos patogênicos; suas características e ações
patogênicas. As grandes endemias de etiologia bacteriana e viral; extensão,
profilaxia e controle. O diagnóstico laboratorial das infecções bacterianas e virais de
relevância na nosologia brasileira.
Bibliografia Básica
BROOKS, Geo F. et al. Microbiologia médica: de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. ed.
São Paulo: AMGH, 2014. 864 p
MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia
médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 873 48 p
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 12. ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2014. 708 p
Bibliografia Complementar
FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed,
2012. 934 p.
TRABULSI, Luiz Rachid. Micrologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 760 p
BENNETT, John E.; BENNETT, John E.; DOLIN, Raphael. Mandell, Douglas, and
Bennett's principles and practice of infectious diseases. 8th ed. New York:
Churchill Livingstone, 2015. 2v.
VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto. Tratado de Infectologia. 5. ed. São
Paulo: Editora Atheneu Ltda, 2015. 2v..
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SEMINÁRIO INTEGRADO II - SDE0736

Ementa
Aprofundamento dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto em
seminário anterior considerando áreas de conhecimento específicos e o exercício
profissional;
solidificando
o
protagonismo
do
aluno
no
processo
ensino/aprendizagem; Pesquisa científica considerando conceitos e percepções
sobre linhas de cuidado frente a situações problemas e casos clínicos. Temas
relacionados a epidemiologia e sistemas orgânicos
Bibliografia Básica
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2015.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010. 184 p.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e
ampl. de acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
Artigos científicos de publicação recente, documentos oficiais e textos
complementares atualizados a cada semestre, considerando-se os temas
selecionados para os trabalhos. Indicação de sites especializados para pesquisa
bibliográfica pela Internet.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 407 p. ISBN 978-85-2710181-3.
300.72 M663d 14.ed
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008.
001.42 M321m
PATACO, Vera Lucia Paracampos; RESENDE, Érica dos Santos; VENTURA, Magda
Maria. Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentações
gráficas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
001.42 P294ml 4.ed.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed.
Petrópolis: Vozes, 2011. 144 p. ISBN 978-85-326-0027-1.
HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como planejar,
analisar e apresentar um trabalho científico. São Paulo: Roca, 2004. 286 p. 001.42
H126m

EPIDEMIOLOGIA I - SDE0852
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Ementa
Introdução à Epidemiologia. Conceitos básicos de Vigilância em Saúde. Vigilância
Epidemiológica. Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN). Medidas de
frequência de doenças. Distribuição das doenças de acordo com pessoa-lugartempo. Indicadores de Saúde. Perfil Epidemiológico Brasileiro. Transição
epidemiológica.

Bibliografia Básica
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à
epidemiologia. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006
MEDRONHO, R. A.; Bloch, K.V; Luiz, R.R.; Werneck, G.L. (Orgs) Epidemiologia. 2.
Ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
ROUQUAYROL, Maria Zelia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e
saúde.. 7. ed. São Paulo: MEDBOOK, 2013. 709 p.. Básica
Bibliografia Complementar
HULLEY, Stephen B. et al. Delineando a pesquisa clínica. Porto Alegre: ARTMED,
2015. 386 p.
FLETCHER, R. H; FLETCHER, S. W & WAGNER, E. H. Epidemiologia clínica:
elementos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000. 596 p.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de vigilância epidemiológica. 6. ed.
Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 815 p.
TIETZMANN, Daniela. Epidemiologia. São Paulo: Pearson Education do Brasil,
2014. (Coleção Bibliografia Universitária Pearson).

PERIODO 3:

PARASITOLOGIA MÉDICA - SDE0735
Ementa
Parasitos de interesse em medicina humana, com ênfase naqueles que têm
importância epidemiológica no Brasil. Parasitos helmintos e protozoários e seus
vetores, ectoparasitos artrópodes e animais peçonhentos. Relação parasitohospedeiro. Mecanismos de agressão e defesa gerados na relação parasitohospedeiro. Aspectos epidemiológicos das infecções parasitárias. Métodos atuais de
diagnóstico laboratorial.parasitológico e imuno-parasitológico.
Bibliografia Básica
REY, Luís. Bases da parasitologia médica 3.ed. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. 391 p. 616.96 R456b
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CIMERMAN, Benjamin; FRANCO, Marco Antonio. Atlas de parasitologia humana:
com a descrição e imagens de artrópodes, protozoários, helmintos e moluscos. São
Paulo: Atheneu, 2015. 166 p 616 C573a
REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas
e na África. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 883 p 616.96 R456p
4.ed.
Bibliografia Complementar
MARKELL, Edward K.; JOHN, David T.; KROTOSKI, Wojciech A. Parasitologia
médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2003. 447 p
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2012.
546 p.
VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto. Tratado de Infectologia. 5. ed. São
Paulo: Editora Atheneu Ltda, 2015. 2v.
BENNETT, John E.; BENNETT, John E.; DOLIN, Raphael. Mandell, Douglas, and
Bennett's principles and practice of infectious diseases. 8th ed. New York:
Churchill Livingstone, 2015. 2v.
ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro Universitário. Parasitologia
geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
SAÚDE DA FAMÍLIA III - SDE0737

Ementa
Técnicas e habilidades de comunicação. Introdução à entrevista médica, dentro do
contexto social e familiar do indivíduo Obtenção da história social, familiar, história
da doença atual, história patológica pregressa na perspectiva da medicina de família
e estratégia de saúde da família. Conceitos básicos de modelo de atenção à saúde.
Bibliografia Básica
BICKLEY, Linn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates propedêutica médica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 987 p.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia Médica. 6ª ed. Guanabara Koogan,. Rio de
Janeiro, 2009
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
Bibliografia Complementar
PEREIRA NETO, André de Faria. Ser médico no Brasil: o presente no passado.
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2001.
STEWART, Moira et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método
clínico. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 376 p.
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p. 616
D911m 4. ed. / 2013
LEITE, Álvaro Jorge Medeiro; CAPRARA, Andréa; COELHO FILHO, João Macedo
(Org.). Habilidades de comunicação com pacientes e famílias. São Paulo:
Sarvier, 2007.
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RODRIGUES, Paulo Henrique; SANTOS, Isabela Soares. Saúde e cidadania: uma
visão histórica e comparada do SUS. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011 362.10981
R696s 2. ed.
SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS III - SDE0738
Ementa
Embriogênese, Organização geral, Anatomia macroscópica e microscópica,
Fisiologia e Bioquímica dos sistemas digestório, urinário, endócrino e reprodutor.
Bibliografia Básica
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1151 p
612 H177t 2011
PEZZI, Lucia Helena Antunes et al. Anatomia clínica baseada em problemas. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N; TORCHIA, Mark G. Embriologia clínica. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2013. 540 p
MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R.; DALLEY, Arthur F. Anatomia orientada para a
clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto &
atlas. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
Bibliografia Complementar
AIRES, M. M.: Fisiologia. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 4. ed. 2012.
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas colorido de histologia. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014
GILROY, AM.; MACPHERSON, BR; ROSS, LM. Atlas de Anatomia. Rio de Janeiro:
Ed. Guanabara Koogan, 2008. R 611 G463a
LENT, R. Cem Bilhões de Neurônios. Conceitos Fundamentais de Neurociência.
Rio de Janeiro: Ed. Atheneu, 2º ed., 2010.
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia: em cores. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007
MENESES, M. S. Neuroanatomia Aplicada. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara
Koogan, 3º ed., 2011.
NETTER, F.H. Atlas de Anatomia Humana Netter. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2003.
SADLER, Thomas W. Langman embriologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. 324 p
STEVENS, Alan; LOWE, James S. Histologia humana. São Paulo: Manole, 2001.
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
ANATOMIA PATOLÓGICA - SDE0741

Ementa
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Conceito de doença através dos agentes agressores e da resposta do organismo a
esta agressão. Estudo dos diversos tipos de agressão, com ênfase na correlação
clínico-patológica.

Bibliografia Básica
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: Patologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
RUBIN, Emanuel (Ed.). Rubin patologia: bases clinicopatológicas da medicina. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
KUMAR, Vinay (Et al). Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das
doenças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
Bibliografia Complementar
FARIA, José Lopes de. Patologia especial: com aplicações clínicas. 2. ed. atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1999
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. Robbins, patologia básica. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2008.
ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro Universitário. Patologia
geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
COTRAN, Ramzi S; KUMAR, Vinay; ROBBINS, Stanley L. Robbins: Patologia
estrutural e funcional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

SEMINÁRIO INTEGRADO III - SDE0742

Ementa
Leitura, análise crítica e discussão em grupo de artigos científicos com temas
relacionados a anamnese, conceitos básicos de modelo de atenção à saúde. Ética
médica conceitos básicos, Temas relacionados a parasitologia médica e sistemas
orgânicos do período. Aplicação clínica da anatomia patológica. Aspectos
psicológicos da relação médico paciente.
Bibliografia Básica
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2015.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010. 184 p. 001.42 G463c 5. ed.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e
ampl. de acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
Artigos científicos de publicação recente, documentos oficiais e textos
complementares atualizados a cada semestre, considerando-se os temas
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selecionados para os trabalhos. Indicação de sites especializados para pesquisa
bibliográfica pela Internet.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 407 p.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008.
PATACO, Vera Lucia Paracampos; RESENDE, Érica dos Santos; VENTURA, Magda
Maria. Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentações
gráficas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed.
Petrópolis: Vozes, 2011. 144 p. ISBN 978-85-326-0027-1.
HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como
planejar, analisar e apresentar um trabalho científico. São Paulo: Roca, 2004.
286 p.

PSICOLOGIA MÉDICA I - SDE0746

Ementa
Medicina: conhecimento científico e prática humanística. O encontro clínico:
estrutura e dinâmica. Subjetividade e dimensão ética. Técnicas de anamnese.
História da Pessoa. Características psicológicas das diferentes faixas etárias..
Bibliografia Básica
DE MARCO, M. et al. Psicologia Médica: abordagem integral do processo
saúde-doença. Porto Alegre: Artmed, 2012.
FARIAS, Ana Karina C. R. de (Col.). Análise comportamental clínica: aspectos
teóricos e estudos de caso. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 341 p.
LEITE A.J.M.; CAPRARA A.; COELHO FILHO J. M. Habilidades de comunicação
com pacientes e famílias. São Paulo: Servier, 2007.
Bibliografia Complementar
Artigos científicos atualizados periodicamente, selecionados de revistas do acervo
da biblioteca.
BALINT, Michael. Médico, o seu doente e a doença. Lisboa: CLIMEPSI, 1998. 344
p.
BILLINGS, J. Andrew; STOECKLE, John D. Clinical encounter: a guide to the
medical interview and case presentation. 2nd ed. St. Louis: Mosby, c1999. 352 p.
BILLINGS, J. Andrew; STOECKLE, John D. Clinical encounter: a guide to the
medical interview and case presentation. 2nd ed. St. Louis: Mosby, c1999. 352 p.
GONZALES Y RODRIGUES BRANCO, Rita Francis. Relação com o paciente:
teoria, ensino e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 324 p.
KUBLER - ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. São Paulo, Martins Fontes, 1983.
MELLO FILHO, J. (org.) Psicossomática hoje. Porto Alegre, Artes Médicas, 1992.
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PERIODO 4:

EPIDEMIOLOGIA II - SDE0855

Ementa
A pesquisa epidemiológica. Estudos transversais. Estudos de coorte. Estudos casocontrole. Estudos ecológicos. Introdução à Medicina baseada em evidências.
Estudos sobre testes diagnósticos. Estudos experimentais. Ensaios Clínicos
Controlados. Leitura crítica de estudos sobre testes diagnósticos e terapêuticos.
Bibliografia Básica
MEDRONHO, R. A.; BLOCH, K.V; LUIZ, R.R.; WERNECK, G.L. (Orgs) .
Epidemiologia . 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
ROUQUAYROL, Maria Zelia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e
saúde.7. ed. São Paulo: MEDBOOK, 2013. 709 p.
HULLEY, Stephen B. et al. Delineando a pesquisa clínica. Porto Alegre: ARTMED,
2015. 386 p..
Bibliografia Complementar
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à
epidemiologia. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
FLETCHER, R. H; FLETCHER, S. W & WAGNER, E. H. Epidemiologia clínica:
elementos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000. 596 p.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de vigilância epidemiológica. 6. ed.
Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 815 p.
TIETZMANN, Daniela. Epidemiologia. São Paulo: Pearson Education do Brasil,
2014. (Coleção Bibliografia Universitária Pearson).
JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de
dados e aplicações para formulação e avaliação de políticas públicas e elaboração
de estudos socioeconômicos. 4. ed. Campinas: Alínea, 2009. 141 p.

FISIOPATOLOGIA - SDE0739

Ementa
A partir dos conhecimentos da Fisiologia já adquiridos nas disciplinas dos Sistemas
Orgânicos I, II e III, será feita a abordagem da doença como manifestação da função
desordenada do organismo, ajudando a compreender e desenvolver o raciocínio
sobre a base fisiopatológica da doença, valorizando os múltiplos fatores
determinantes da doença - biológicos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais.
Dessa forma, o aluno desenvolverá uma base sólida para planejar o diagnóstico
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clínico e laboratorial, além do manuseio do paciente e tratamento das principais
patologias clínicas. Será, também, capaz de orientar o paciente quanto ao
prognóstico, alterações no estilo de vida diante da doença, bem como aos aspectos
gerais da medicina preventiva. Assim sendo, espera-se conferir uma base ampla à
futura prática clínica e profissional.

Bibliografia Básica
KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; FAUSTO, Nelson; ASTER, Jon C. Robbins e
Cotran, Patologia: bases patológicas das doenças. . Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
1458 p
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo Patologia Geral. 5.ed. Rio de Janeiro - RJ:
Guanabara Koogan, 2013. 447
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011. 1501 p.
Bibliografia Complementar
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1151
p.
RUBIN, Emanuel; RUBIN, Emanuel (Ed.). Patologia: bases clinicopatológicas da
medicina. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1625 p
PORTH, Carol Mattson; MATFIN, Glenn. Fisiopatologia. 8. ed. Guanabara Koogan.
Rio de Janeiro, 2010.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011. R 611 N474a 5.ed.
LONGO, Dan L. et al. Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v.

IMAGENOLOGIA - SDE0854
Ementa
Estudo das diversas técnicas de diagnóstico por imagem e de suas aplicações na
avaliação das patologias humanas.
Bibliografia Básica
PRANDO, Adilson; MOREIRA, Fernando A. (Ed.). Fundamentos de radiologia e
diagnóstico por imagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 852 p.
KOCH, Hilton Augusto. Radiologia e diagnóstico por imagem na formação do
médico geral: Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina Universidade
Federal do Rio de Janeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. 335 p.
ARMSTRONG, Peter; ROCKALL, Andrea G. Diagnóstico por imagem. Rio de
Janeiro: Revinter, 2006. 459 f.

168

Bibliografia Complementar
OESTMANN, Jorg-Willelm; WALD, Christoph; CROSSIN, Jane. Introdução à
radiologia clínica: da imagem ao diagnóstico. Rio de Janeiro: Revinter, 2007. 357
p.
BIASOLI JÚNIOR, Antonio. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia
básica, posicionamento, radiologia digital, tomografia computadorizada. 2. ed. rev.
ampl. Rio de Janeiro: Rubio, 2016.
BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. Fundamentos de Radiologia: diagnóstico por
imagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de técnica radiológica e base anatômica. 5.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 814 p.
NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. Porto Alegre:
ARTMED, 1999. 623 p. ISBN 85-7307-479-5.
THRALL, J. H. e ZIESSMAN, H. A. Medicina nuclear. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003.
GUNDERMAN, Richard B. Fundamentos de radiologia: apresentação clínica,
fisiopatologia, técnicas de imagens. 2. ed. Rio de janeiro: Guanabara Koggam, 2007.
JUHL, J. H.; CRUMMY, A. B.; KUHLMAN, J. E. Interpretação radiológica. 7.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
PROPEDÊUTICA MÉDICA - SDE0853

Ementa
Abordagem de pacientes em ambiente hospitalar e unidade básica de saúde para o
desenvolvimento da entrevista clínica ou anamnese, ressaltando a abordagem
integral do sujeito e aprimoramento da relação médico paciente. Ensino da técnica
para a realização do exame físico do adulto, valorizando os achados normais e
patológicos. Conhecimento dos principais sinais e sintomas das grandes síndromes
clínicas. Introdução ao raciocínio clínico a partir do diagnóstico sindrômico.
Valorização dos aspectos propedêuticos para o sistema de saúde.
Bibliografia Básica
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil medicina. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. v
LÓPEZ, Mário; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia médica: as bases
do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.

Bibliografia Complementar
STEWART, Moira et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método
clínico. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 376 p.
LONGO, Dan L. et al. Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013.
LEITE, Álvaro Jorge Medeiro; CAPRARA, Andréa; COELHO FILHO, João Macedo
(Org.). Habilidades de comunicação com pacientes e famílias. São Paulo:
Sarvier, 2007.
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PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico: Porto & Porto. 7. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011. 522 p.
BICKLEY, Linn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates propedêutica médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2015. 987 p. 616.0754 B583b 2015
PSICOLOGIA MÉDICA II - SDE0752
Ementa
Medicina: conhecimento científico e prática humanística. O encontro clínico:
estrutura e dinâmica. Subjetividade e dimensão ética. Relação médico-paciente nas
diferentes formas de intervenção médica (clinica x cirúrgica) Situações assistenciais
difíceis (somatizações, não-adesão em patologias crônicas e terminalidade).
Relação estudante-equipe de saúde-instituição.
Bibliografia Básica
DE MARCO, M. et al. Psicologia Médica: abordagem integral do processo
saúde-doença. Porto Alegre: Artmed, 2012.
FARIAS, Ana Karina C. R. de (Col.). Análise comportamental clínica : aspectos
teóricos e estudos de caso. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 341 p.
LEITE A.J.M.; CAPRARA A.; COELHO FILHO J. M. Habilidades de comunicação
com pacientes e famílias. São Paulo: Servier, 2007.
Bibliografia Complementar
BALINT, Michael. Médico, o seu doente e a doença. Lisboa: CLIMEPSI, 1998. 344
p.
BILLINGS, J. Andrew; STOECKLE, John D. Clinical encounter: a guide to the
medical interview and case presentation. 2nd ed. St. Louis: Mosby, c1999. 352 p.
KUBLER - ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. São Paulo, Martins Fontes, 1983.
GONZALES Y RODRIGUES BRANCO, Rita Francis. Relação com o paciente:
teoria, ensino e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 324 p.
MELLO FILHO, J. (org.) Psicossomática hoje. Porto Alegre, Artes Médicas, 1992.
SEMINÁRIO INTEGRADO IV - SDE0749
Ementa
A disciplina pretende fornecer ao aluno o conhecimento das etapas de uma pesquisa
científica a ser desenvolvida considerando a interdisciplinaridade das disciplinas do
período.
Aperfeiçoamento dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto em
seminários anteriores considerando áreas de conhecimento específicos e o exercício
profissional;
solidificando
o
protagonismo
do
aluno
no
processo
ensino/aprendizagem;
Temas relacionados a conceitos e percepções sobre linhas de cuidado, Sistema
Único de Saúde, vigilância em saúde. Bioética.
Bibliografia Básica
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VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 610.72 V658m 2. ed. 2015
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010. 184 p.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e
ampl. de acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
Artigos científicos de publicação recente, documentos oficiais e textos
complementares atualizados a cada semestre, considerando-se os temas
selecionados para os trabalhos. Indicação de sites especializados para pesquisa
bibliográfica pela Internet.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 407 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 225
PATACO, Vera Lucia Paracampos; RESENDE, Érica dos Santos; VENTURA, Magda
Maria. Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentações
gráficas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed.
Petrópolis: Vozes, 2011. 144 p. ISBN 978-85-326-0027-1.
HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como planejar,
analisar e apresentar um trabalho científico. São Paulo: Roca, 2004. 286 p.
SAÚDE DA FAMÍLIA IV - SDE0743
Ementa
Fortalecimento dos conceitos aos princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde
(SUS) no Brasil, considerando-se prioritariamente os atributos da atenção primária,
nos territórios de atuação das equipes da Estratégia de Saúde da Família da
Unidade Primária e suas Linhas de Cuidados. Controle Social. Vigilância em saúde.
Ética e meio ambiente.
Bibliografia Básica
MEDRONHO, Roberto Andrade. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
685 p.
RODRIGUES, Paulo Henrique; SANTOS, Isabela Soares. Saúde e cidadania: uma
visão histórica e comparada do SUS. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de medicina de
família comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p.
Bibliografia Complementar
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à
epidemiologia. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
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COSTA, Elisa Maria Amorim; CARBONE, Maria Herminda. Saúde da família: uma
abordagem multidisciplinar. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2009. 260 p.
LUNA, Rafael Leite; SABRA, Aderbal. Medicina de Família: saúde do adulto e do
idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 995 p.
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia &
saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2013.
PEREIRA NETO, André de Faria. Ser médico no Brasil: o presente no passado.
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2001. 610.60981 P436s
SOCIOLOGIA / HUMANIDADES MÉDICAS - SDE0789
Ementa
Situar a Medicina no campo das Ciências e a noção de indivíduo como
concepção de pessoa moderna; problematizar a prática médica
contemporânea nesta perspectiva. Discussão de processos de saúde em
contexto socioculturais diversos.
Bibliografia Básica
MIWA, Marcela. Fundamentos socioantropológicos da saúde. SESES, 2015. 136
p.
FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2011. 231 p. ISBN 978-85-218-0493-2.
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2011. 277 p.
Bibliografia Complementar
FREUD, Sigmund. Caso de Schreber, artigos sobre técnica e outros trabalhos. Rio
de Janeiro: Imago, 2006. 406 p.
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 4. ed. São Paulo:
Moderna, 2010. 488 p
BALINT, Michael. Médico, o seu doente e a doença. Lisboa: CLIMEPSI, 1998. 344 p.
FREUD, Sigmund. Neurose infantil e outros trabalhos (1917-1918). Rio de Janeiro:
Imago, 2006. 325 p.
LÉVI STRAUSS. O Feiticeiro e sua magia. In: Antropologia estrutural. 5.ed. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
JEAMMET, P.; Reynaud, M.; Consoli, S. Manual de Psicologia Médica. 2. ed. São
Paulo: Medsi, 2000.
Artigos científicos atualizados periodicamente, selecionados de revistas do acervo
virtual disponível para a biblioteca.

PERIODO 5:

CLÍNICA CIRÚRGICA I - SDE0765

Ementa
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Tempos fundamentais da Técnica Operatória e Anestesiologia. Avaliação e preparo
pré-operatório normal e patológico. Urgência e emergência em cirurgia geral.
Bibliografia Básica
OWNSEND JR, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica
da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2 v.
SCHWARTZ, Seymour I. Schwartz princípios de cirurgia: auto-avaliação, pré-teste
e revisão. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 534 p.
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
Bibliografia Complementar
WAY, Lawrence W. Cirurgia: diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004. 1216 p.
SCHÜNKE, Michael; SCHULTE, Erik; SCHUMACHER, Udo. Prometheus: atlas de
anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 3 v.
VIEIRA, Orlando Marques (Ed.) et al. Clínica cirúrgica: fundamentos teóricos e
práticos. São Paulo: Atheneu, 2002.
SOUZA, Hamilton Petry de (Ed.). Cirurgia do trauma: condutas diagnósticas e
terapêuticas. São Paulo: Atheneu, 2003. 414 p.
GOFFI, Fábio Schmidt. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e
técnicas da cirurgia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2001. 822 p.
CLÍNICA MÉDICA I - SDE0757

Ementa
Estudo da apresentação clínica e abordagem diagnóstica e terapêutica das doenças
cardio-circulatórias, pleuro-pulmonares e hematológicas de maior incidência e
prevalência na prática de clínica médica e das grandes síndromes clínicas,
desenvolvendo o raciocínio clínico, a partir do diagnóstico sindrômico e da
formulação das hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais e, como
conseqüência, solicitação racional de exames complementares e conduta
terapêutica apropriada.
Bibliografia Básica
LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v. GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil medicina. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. .
LOPES, Antonio Carlos (Org.). Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca,
2009. 3 v.
Bibliografia Complementar
BRAUNWALD, Eugene; ZIPES, Douglas P.; LIBBY, Peter. Tratado de medicina
cardiovascular. 6. ed. São Paulo: Roca, 2003. 2 v. ISBN 85-7241-137-2.
TAVARES, Walter. Antibióticos e quimioterápicos para o clínico. 3. ed. rev. e
atual. São Paulo: Atheneu, 2014.
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BETHLEM, Newton. Pneumologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2002.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.
LÓPEZ, Mário; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia médica: as bases
do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
GOLDWASSER, Gerson P. Eletrocardiograma orientado para o clínico. 3. ed. -.
Rio de Janeiro: Rubio, 2009.
FARMACOLOGIA MÉDICA I - SDE0745
Ementa
Bases da farmacologia, incluindo conceitos de farmacovigilância e vias de
administração de medicamentos. Farmacocinética e farmacodinâmica dos principais
grupos farmacológicos.
Bibliografia Básica
BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Orgs.). As
bases farmacológicas de Goodman & Gilman. Porto Alegre: AMGH, 2012.
KATZUNG, Bertram G.; MASTERS, Susan B.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia
básica e clínica. 12. ed. São Paulo: AMGH, 2014.
RANG, H. P.; RANG, H. P; DALE, M. M. Rang & Dale Farmacologia. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011 .
Bibliografia Complementar
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
FUCHS, Flavio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica: fundamentos
da terapêutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
GOLAN, David E. (Ed.) et al. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da
farmacoterapia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 952
SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia J. Manual de farmacologia psiquiátrica
de Kaplan & Sadock. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 376 p.
STERN, Arnold. Farmacologia: perguntas e respostas: revisão de conhecimentos.
9. ed. São Paulo,
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I - SDE0759
Perfil Docente
Bibliografia Básica
KLIEGMAN, Robert M. (Et al). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. 2 v
FIGUEIRA, Fernando. Pediatria: Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP).
Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 1493 p.
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Orgs.). Tratado
de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 2
v.
Bibliografia Complementar
COATES, Veronica; BEZNOS, Geni Worcman; FRANCOSO, Lucimar Aparecida
(Coord.). Medicina do adolescente. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Sarvier, 2003.
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SEGRE, Conceição A. M. Organização de serviços em pediatria. São Paulo:
Atheneu, 2008. 178 p.
BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B. (Ed.). Tratado de
pediatria. Tradução Ana Freitas Kemper. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2 v.
RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo B. Semiologia pediátrica.
3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
MARCONDES, Eduardo et al. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9. ed.
São Paulo: Sarvier, 2002. t.
PESQUISA CLÍNICA - SDE0788
Ementa
Medicina baseada em evidências. Validade dos estudos sobre testes diagnósticos.
Validade dos
Ensaios Clínicos Controlados. Ensaios clínicos de equivalência. Leitura crítica de
estudos sobre testes diagnósticos e terapêuticos.
Bibliografia Básica
HULLEY, Stephen B. et al. Delineando a pesquisa clínica. Porto Alegre: ARTMED,
2015. 386 p. ISBN 978-85-8271-189-7.
ROUQUAYROL, Maria Zelia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e
saúde.. 7. ed. São Paulo: MEDBOOK, 2013.
FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W. Epidemiologia clínica:
elementos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006.
Bibliografia Complementar
MEDRONHO, Roberto A. (Ed.) et al. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu,
2009..
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à
epidemiologia. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000. 596 p.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010.
PATACO, Vera Lucia Paracampos; RESENDE, Érica dos Santos; VENTURA, Magda
Maria. Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentações
gráficas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
SEMINÁRIO INTEGRADO V - SDE0755

Ementa
Aprofundamento dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto em
seminários anteriores considerando áreas de conhecimento específicos e o exercício
profissional;
solidificando
o
protagonismo
do
aluno
no
processo
ensino/aprendizagem;
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Temas relacionados a atenção integral, clinica ampliada aplicada as especialidades
do período, políticas de saúde específicas.
Bibliografia Básica
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 610.72 V658m 2. ed. 2015
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010. 184 p. 001.42 G463c 5. ed.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e
ampl. de acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
Artigos científicos de publicação recente, documentos oficiais e textos
complementares atualizados a cada semestre, considerando-se os temas
selecionados para os trabalhos. Indicação de sites especializados para pesquisa
bibliográfica pela Internet.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 407
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008.
001.42 M321m
PATACO, Vera Lucia Paracampos; RESENDE, Érica dos Santos; VENTURA, Magda
Maria. Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentações
gráficas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed.
Petrópolis: Vozes, 2011. 144 p. ISBN 978-85-326-0027-1.
HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como planejar,
analisar e apresentar um trabalho científico. São Paulo: Roca, 2004. 286 p.

SAÚDE DA FAMÍLIA V - SDE0750

Ementa
A criança e o adolescente brasileiros, aspectos familiares e biopsicossociais. A
saúde e sua promoção e prevenção neste grupo populacional. A perspectiva do
cuidado, segundo os problemas identificados nas famílias e indivíduos em questão.
Bibliografia Básica
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v 610 G982t 2012
KLIEGMAN, R.M.; BEHRMAN, R.E.; JENSON, H.B. Nelson Textbook of Pediatrics.
18a Ed. Philadelphia: Saunders, 2011.
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Bibliografia Complementar
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Orgs.). Tratado
de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Estratégia atenção integrada: as
doenças prevalentes da infância. [S.l.]: [s.n.], 2005. 500 p.
Estatuto
da
criança
e
do
adolescente.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
BRASIL, Ministério da Saúde . Calendário Básico de Vacinação
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1448
BRASIL, Ministério da Saúde . Dengue : diagnóstico e manejo clínico na criança
2011 http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/indicacoes_cries.pdf
BRASIL, Ministério da Saúde. Imunobiológicos especiais e suas indicações
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/indicacoes_cries.pdf
SAÚDE DA MULHER I - SDE0792
Ementa
Fundamentos da Ginecologia. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher
(PAISM). Estudo do sistema reprodutor feminino e suas influências nas diversas
etapas da vida da mulher. Abordagem da sexualidade, promoção da prática sexual
segura prevenindo doenças sexualmente transmissíveis. Práticas educativas e
promoção da saúde da mulher nas diversas faixas etárias, com prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas, oncológicas e dos agravos à
saúde física e mental da mulher desde a infância à senilidade

Bibliografia Básica
FREITAS, Fernando [et al] (). Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed,
2011.
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p. ISBN
9788536326184.
Bibliografia Complementar
SANTOS, Luiz Carlos et al. Ginecologia clínica: diagnóstico e tratamento. Rio de
Janeiro: MEDBOOK, 2007. 555 p.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
VILAR, Lúcio. Endocrinologia clínica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto. Tratado de Infectologia. 5. ed. São
Paulo: Editora Atheneu Ltda, 2015. . 2 v
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PERIODO 6:

CLÍNICA CIRÚRGICA II - SDE0771

Ementa
Aprofundar o estudo da Cirurgia do Trauma e Emergência Cirúrgica. Continuar o
estudo da Clínica Cirúrgica I e das disciplinas de Clínica Médica.- Urologia,
traumatologia e cirurgia vascular e ginecológica.
Bibliografia Básica
OWNSEND JR, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica
da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2 v.
SCHWARTZ, Seymour I. Schwartz princípios de cirurgia: auto-avaliação, pré-teste
e
revisão.
Rio
de
Janeiro:
Revinter,
2013.
534
p
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v
Bibliografia Complementar
MAFFEI , Francisco Humberto de Abreu et al. Doenças vasculares periféricas. 5.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 2 v
CANALE, S. Terry (Ed). Cirurgia ortopédica de Campbell. Porto Alegre - Rs:
Manole, 2007.
HEBERT, Sizinio et al. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 4. ed. Porto
Alegre: ARTMED, 2009.
MCANINCH, Jack W.; MCANINCH, Jack W. Urologia geral de Smith e
Tanagho. Rio de Janeiro: AMGH, 2014 .
WINN, H. Richard. Youmans neurological surgery. Philadelphia: Saunders, 2003.
4 v.
AIA, Arrigo Antônio (Coord.). Clínica cirúrgica Alípio Correia Netto. 4. ed. rev. e
ampl. São Paulo: Sarvider, 1994. 4v
SCHÜNKE, Michael; SCHULTE, Erik; SCHUMACHER, Udo. Prometheus: atlas de
anatomia.
Rio
de
Janeiro:
Guanabara
Koogan,
2013.
3
v.

CLÍNICA MÉDICA II - SDE0764
Ementa
Estudo da apresentação clínica e abordagem diagnóstica e terapêutica das doenças
gastrointestinais, reumatológicas e renais de maior incidência e prevalência na
prática de clínica médica e das grandes síndromes clínicas, desenvolvendo o
raciocínio clínico, a partir do diagnóstico sindrômico e da formulação das hipóteses
diagnósticas e diagnósticos diferenciais e, como conseqüência, solicitação racional
de
exames
complementares
e
conduta
terapêutica
apropriada.

Bibliografia Básica
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LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v. Cecil: Tratado de Medicina Interna - 23ª ed. - 2009
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil medicina. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014
Lopes, Antonio Carlos et al:Tratado de Clínica Médica - Editora Rocca - 2ªed 2009
Bibliografia Complementar
RIELLA, Miguel Carlos. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogam, 2010.
OLIVEIRA, Sheila Knupp Feitosa de; BONFÁ, Eloísa S. D. Oliveira. Reumatologia
para o clínico. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2011
TAVARES, Walter. Antibióticos e quimioterápicos para o clínico. 3. ed. rev. e
atual. São Paulo: Atheneu, 2014.
MINCIS, Moysés. Gastroenterologia & hepatologia: diagnóstico e tratamento. 4.
ed. rev. ampl. São Paulo: Casa Leitura Médica, 2008. 1273 p.
CARVALHO, Marco Antônio P.; LANNA, Cristina Costa Duarte; BÉRTOLO, Manoel
Barros. Reumatologia: diagnóstico e tratamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008. 689 p.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014. 616.075 P853s
LÓPEZ, Mário; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia médica: as bases
do diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.

FARMACOLOGIA MÉDICA II - SDE0753
Ementa
Unidade IV Antibacterianos; Antifúngicos; Antivirais; Quimioterapia da TB e
Hanseníase; Antineoplásicos; Antiprotozoários; Antihelmínticos
Unidade V Farmacologia dos psicotrópicos, Ansiolíticos, antidepressivos, Opioides,
Drogas de Abuso, Anestésicos locais e gerais, Tratamento farmacológico das
doenças neurodegenerativas, anticonvulsivantes e antipsicóticos..

Bibliografia Básica
BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Orgs.). As
bases farmacológicas de Goodman & Gilman. Porto Alegre: AMGH, 2012.
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2014.
RANG, H. P. (Et al). Rang & Dale: farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012
Bibliografia Complementar
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010
FUCHS, Flavio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica: fundamentos
da terapêutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012
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GOLAN, David E. (Ed.) et al. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da
farmacoterapia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia J. Manual de farmacologia psiquiátrica
de Kaplan & Sadock. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 376 p.
STERN, Arnold. Farmacologia: perguntas e respostas: revisão de conhecimentos.
9. ed. São Paulo,

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II - SDE0767

Ementa
A criança e o adolescente brasileiros, aspectos familiares e biopsicossociais. A
saúde e sua promoção e prevenção neste grupo populacional.
Atuar em atenção primária à saúde na perspectiva do cuidado, segundo os
problemas identificados nas famílias e indivíduos em questão.

Bibliografia Básica
KLIEGMAN, R.M.; BEHRMAN, R.E.; JENSON, H.B. Nelson Textbook of Pediatrics.
18a Ed. Philadelphia: Saunders, 2011.
FIGUEIRA, Fernando. Pediatria: Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP).
Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 1493 p.
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Orgs.). Tratado
de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 2
v.
Bibliografia Complementar
MACDONALD, Mhairi G.; MULLETT, Martha D.; SESHIA, Mary M. K. Avery,
neonatologia: fisiopatologia e tratamento do récem-nascido 6.ed.: fisiopatologia
e tratamento do récem-nascido 6.ed.. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007.
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO (IMIP). Neonatologia:
Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004. 376 p.
PEREIRA, Maria Lúcia Duarte; MARTINS, Maria Ceci do Vale (Org.).
Conhecimento transdisciplinar em saúde da criança e do adolescente.
Fortaleza: [s.n.], 2005. 334 p.
BEE, Helen L.; BOYD, Denise. A Criança em desenvolvimento. 12. ed. Porto
Alegre: ARTMED, 2011. 567 p. ISBN 9788536325255.
CHOUDHURY, Panna et al. Principles of Pediatric and Neonatal Emergencies. 3.
Ed. New Delhi, 2011.
SEMINÁRIO INTEGRADO VI - SDE0762

Ementa
Aperfeiçoamento dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto em
seminários anteriores considerando áreas de conhecimento específicos e o exercício
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profissional;
solidificando
o
protagonismo
do
aluno
no
processo
ensino/aprendizagem; Conceitos e percepções sobre o cuidado integral a mulher, a
criança. Temas relacionados as especialidades clinicas e cirúrgicas do período.
Farmacologia clínica. Gestão em saúde.
Bibliografia Básica
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 610.72 V658m 2. ed. 2015
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010. 184 p.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e
ampl. de acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2007
Bibliografia Complementar
Artigos científicos de publicação recente, documentos oficiais e textos
complementares atualizados a cada semestre, considerando-se os temas
selecionados para os trabalhos. Indicação de sites especializados para pesquisa
bibliográfica pela Internet.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 407
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008.
001.42 M321m
PATACO, Vera Lucia Paracampos; RESENDE, Érica dos Santos; VENTURA, Magda
Maria. Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentações
gráficas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed.
Petrópolis: Vozes, 2011. 144 p. ISBN 978-85-326-0027-1.
HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como planejar,
analisar e apresentar um trabalho científico. São Paulo: Roca, 2004. 286 p.
SAÚDE DA FAMÍLIA VI - SDE0756

Ementa
Planejamento e gestão do setor saúde no país e dos serviços de saúde pública e
privada. Evolução do hospital, das unidades de assistência ao parto e da gestão
hospitalar. Ferramentas de gestão da clínica. Atenção integral à saúde da mulher na
perspectiva da atenção primária.
Bibliografia Básica
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
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Bibliografia Complementar
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006..
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2011.
COSTA, Elisa Maria Amorim; CARBONE, Maria Herminda. Saúde da família: uma
abordagem multidisciplinar. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2009. 260 p.
PEREIRA NETO, André de Faria. Ser médico no Brasil: o presente no passado.
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2001.
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf

SAÚDE DA MULHER II - SDE0758
Ementa
Características da assistência pré-natal e ao parto no Estado do Rio de Janeiro e no
Brasil. Aspectos biológicos, psicológicos e sociais da gravidez. Assistência pré-natal.
Avaliação do risco reprodutivo. Abortamento espontâneo e provocado. Gravidez
indesejada. Assistência pré-natal na gravidez de baixo e de alto risco. Tipos de
parto: normal e distócico. Atenção ao parto normal e distócico. Orientação à nutriz.
Aspectos éticos e medico-legais da assistência à saúde da mulher.
Bibliografia Básica
HOFFMAN, Barbara L. et al. Obstetrícia de Williams: guia de estudo. 23. ed. Porto
Alegre: Revinter, 2014. 339 p
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeio: Guanabara Koggam, 2014.
Bibliografia Complementar
CUNNINGHAM, F. Gary et al. Williams obstetrícia. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara, 2000. 618.2 C973w Port.
ZUGAIB, Marcelo. Zugaib obstetrícia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
GIFFIN, Karen; COSTA, Simone Faria Rodrigues da (Org.). Questões de saúde
reprodutiva. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1999. 612.6 G456q
NEME, Bussâmara. Obstetrícia básica. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 2000. 618.2
N437o
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013.

PERIODO 7:

BIOÉTICA APLICADA Á PRATICA MÉDICA - SDE0740
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Ementa
Conceitos de ética, ética médica, deontologia, bioética e suas implicações na prática
médica contemporânea. Subjetividade e dimensão ética nos sistemas conveniados
para assistência. O encontro clínico nas condições atuais do exercício da Medicina.
Os
avanços
tecnológicos
e
uma
prática
humanística.

Bibliografia Básica
SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio (Org.). Bioética. 3. ed. ampl. São Paulo:
EDUSP,2002.
LEITE, Álvaro Jorge Medeiro; CAPRARA, Andréa; COELHO FILHO, João Macedo
(Org.). Habilidades de comunicação com pacientes e famílias. São Paulo:
Sarvier, 2007.
SGRECCIA, Elio. Manual de bioética. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 2 v.
Bibliografia Complementar
MELLO FILHO, Júlio de; BURD, Miriam. Psicossomática hoje. 2.ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2010.
KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais
têm para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes.
Tradução Paulo Menezes. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
FELIZARDO, Aloma Ribeiro (Org.). Etica e direitos humanos.
BILLINGS, J. Andrew; STOECKLE, John D. Clinical encounter: guide to the
medical interviewand case presentation. 2.ed. Louis: Mosby, 2001.
SOUZA, Emmanuel Nunes de. O médico por ele mesmo: depoimentos sobre as
especialidades
médicas.
São
Paulo:
Casa
do
Psicólogo,
2013.

CLÍNICA CIRÚRGICA III - SDE0861
Ementa
Estudo integrado e específico do diagnóstico e tratamento das patologias mais
frequentes dos órgãos dos sentidos, enfocando também as repercussões das
doenças sistêmicas no aparelho visual, auditivo, olfativo, gustativo e tátil.
Semiotécnica do exame facial enfatizando a avaliação da acuidade visual e auditiva,
fundoscopia e exame da cavidade bucal, faringe e laringe. Técnicas básicas de
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos relacionados as doenças dos órgãos dos
sentidos e estudo da prevenção a cegueira e surdez principalmente.
Bibliografia Básica
TOWNSEND, Courtney M. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da
prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2 v.
SCHWARTZ, Seymour I. Schwartz princípios de cirurgia: auto-avaliação, pré-teste
e revisão. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 534 p.
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
PUTZ, Carla. oftalmologia: ciências básicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica,
2011.
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Bibliografia Complementar
HUNGRIA, Helio. Otorrinolaringologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2000.
DANTAS, Adalmir Morterá; MONTEIRO, Mário Luiz Ribeiro. Neurooftalmologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2010
KANSKI, J. J.; NISCHAL, K. K. Oftalmologia: sinais clínicos e diagnósticos
diferenciais. São Paulo: Manole, 2000.
CARVALHO, Marcos Brasilino. Tratado de cirurgia de cabeça e pescoço e
otorrinolaringologia. São Paulo: Atheneu, 2001. 2 v
SOARES, Eduardo Jorge Carneiro; FRANÇA, Valêncio Pérez. Sistema lacrimal de
drenagem. São Paulo: Cultura Médica, 1999.
SOUZA-DIAS, Carlos. Estrabismo. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1999.
SUSANNA JUNIOR, Remo. Glaucoma. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1999.

CLÍNICA MÉDICA III - SDE0860
Ementa
Estudo da apresentação clínica e abordagem diagnóstica e terapêutica das doenças
neurológicas, endócrinas, onco-hematológicas e dermatológicas de maior incidência
e prevalência na prática de clínica médica e das grandes síndromes clínicas,
desenvolvendo o raciocínio clínico, a partir do diagnóstico sindrômico e da
formulação das hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais e, como
consequência, solicitação racional de exames complementares e conduta
terapêutica apropriada.
Bibliografia Básica
LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v.
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil medicina. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. . 2v.
LOPES, Antonio Carlos (Org.). Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca,
2009.
3
v
Bibliografia Complementar
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna.
Dermatologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
ROWLAND, Lewis P; PEDLEY, Timothy A. (Ed.). Merritt tratado de neurologia. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011
TAVARES, Walter. Antibióticos e quimioterápicos para o clínico. 3. ed. rev. e
atual. São Paulo: Atheneu, 2014.
RIVITTI, Evandro A. Manual de dermatologia clínica. São Paulo: Artes Medicas,
2014.
BRASIL NETO, Joaquim Pereira; TAKAYANAGUI, Osvaldo M. Tratado de
Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
867 p
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MELO-SOUZA, Sebastião Eurico de. Tratamento das doenças neurológicas. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1324 p. ISBN 978-85-277-2248-3. 616.8
M528t 3. ed.
VILAR, Lúcio. Endocrinologia clínica. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013. 1089 p. ISBN 9788527722049.
: 616.4 V697e 5.ed.
LOPES, Ademar; IYEYASU, Hirofumi; CASTRO, Rosa Maria R. P. S. Oncologia
para graduação. São Paulo: Tecmedd, 2008.
616.994 L864o
DU VIVIER, Anthony. Atlas de dermatologia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
724 p. ISBN 978-85-352-6989-5. R 616.5 D987a 2014
GENÉTICA CLÍNICA - SDE0787
Ementa
Mecanismos de transmissão da herança, funcionamento dos genes e dos
cromossomos, bases do diagnóstico em genética, das doenças genéticas e suas
consequências para a saúde do paciente e de sua família; aconselhamento genético
e aspectos éticos da especialidade.
Objetivos Gerais
Bibliografia Básica
BROWN, Terence Austin. Genética: um enfoque molecular. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009.
CARAKUSHANSKY, Gerson. Doenças genéticas em pediatria. Rio de Janeiro:
Guabanara Koogan, 2001.
NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, Roderick R.; WILLARD, Huntington F.
Thompson & Thompson: genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
Bibliografia Complementar
HOFFEE, Patrícia A. Genética médica molecular. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000
VARGAS, L. (Org.) Rosane. Genética humana. São Paulo: Pearson Education do
Brasil, 2014.LEWIN, B. Genes VII: tratado de medicina molecular Rio de Janeiro:
ARTMED
READ, Andrew; DONNAI, Dian. Genética clínica: uma nova abordagem. Porto
Alegre: ARTMED, 2008.
GRIFFITHS, Anthony J. F.; WESSLER, Susan R.; CARROLL, Sean B.; DOEBLEY,
John. Introdução a Genética. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
JORDE, Lynn B.; CAREY, John C.; BAMSHAD, Michael J. Genética médica. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. 350
SAÚDE DO IDOSO - SDE0761
Ementa
A pessoa idosa apresenta múltiplas morbidades e problemas crônicos de saúde,
sendo seu acompanhamento complexo, multiprofissional e interdisciplinar. A
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Atenção à Saúde do idoso depende de um processo diagnóstico multidimensional,
sendo necessária uma abordagem ampliada que deve envolver o ambiente onde o
idoso vive; a relação entre profissional de saúde e a pessoa idosa; relação do
profissional de saúde e familiares do idoso, além da história clínica considerando os
aspectos biológicos, psíquicos, funcionais e sociais do mesmo.
Através da abordagem da pessoa idosa no cenário hospitalar e ambulatorial
pretende-se desenvolver no aluno o conhecimento dos aspectos propedêuticos do
envelhecimento e das principais doenças relacionadas ao idoso, assim como, a
prevenção de agravos.
Objetivos Gerais
Bibliografia Básica
LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v.
PORTO, Celmo Celeno. Porto & Porto semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia; CANÇADO, Flávio Aluízio Xavier. Tratado
de geriatria e gerontologia. 3. ed. Guanabara Koogan, 2011
Bibliografia Complementar
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis (Ed.). Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier,
2009. 2v.
LOPES, Antonio Carlos (Org.). Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca,
2009. 3v.
LUNA, Rafael Leite; SABRA, Aderbal. Medicina de Família: saúde do adulto e do
idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios,
formação
e
prática. Porto
Alegre:
Artmed,
2012.
2
v

SEMINÁRIO INTEGRADO VII - SDE0768
Ementa
Aperfeiçoamento dos conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto em
seminários anteriores considerando áreas de conhecimento específicos e o exercício
profissional;
solidificando
o
protagonismo
do
aluno
no
processo
ensino/aprendizagem;
Conceitos e percepções sobre o cuidado integral ao idoso e do adulto. Temas
relacionados as especialidades clinicas e cirúrgicas. Ética e bioética.
Bibliografia Básica
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2015. .
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GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010. 184 p.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e
ampl. de acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
Artigos científicos de publicação recente, documentos oficiais e textos
complementares atualizados a cada semestre, considerando-se os temas
selecionados para os trabalhos. Indicação de sites especializados para pesquisa
bibliográfica pela Internet.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 407 p.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008
PATACO, Vera Lucia Paracampos; RESENDE, Érica dos Santos; VENTURA, Magda
Maria. Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentações
gráficas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed.
Petrópolis: Vozes, 2011. 144 p
HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como planejar,
analisar e apresentar um trabalho científico. São Paulo: Roca, 2004. 286 p.
SAÚDE DA FAMÍLIA VII - SDE0763
Ementa
Relações familiares. Envelhecimento bio-psico-social e ambiental. Condições
crônicas de saúde;Assistência de equipes multidisciplinares à saúde do adulto e do
idoso nas unidades de PSF.Atenção primária à saúde na perspectiva do cuidado,
segundo os problemas identificados nas famílias e indivíduos em questão. Clinica
ampliada e humanização
Bibliografia Básica
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia. Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed.
Rio
de
Janeiro:
Guanabara
Koogan,
2011.
Bibliografia Complementar
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf
CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de (Org.). Promoção da saúde:
conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009.
PINTO-NETTO, Aarão Mendes et al. Feliz idade: a mulher acima dos 40. São
Paulo: Limay, 2000. 112 p.
RAPPAPORT, Clara Regina; FIORI, Wagner Rocha; DAVIS, Cláudia. Psicologia do
desenvolvimento. São Paulo: EPU, 1981. V
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BERGER, Kathleen Stassen. Desenvolvimento da pessoa: do nascimento à
terceira idade. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 570 p.
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS - SDE0863
Ementa
Bases do uso racional de medicamentos, farmacologia nas condições fisiológicas
especiais, bases da interação medicamentosa.
Bibliografia Básica
BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Orgs.). As
bases farmacológicas de Goodman & Gilman. Porto Alegre: AMGH, 2012.
RANG, H. P. et al. Farmacologia. Sétima edição, Rio de Janeiro, Elsevier, 2012.
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Porto Alegre:
ARTMED,
2014.
Bibliografia Complementar
TAVARES, Walter. Antibióticos e quimioterápicos para o clínico. 3. ed. rev. e
atual. São Paulo: Atheneu, 2014.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v 610 G982t 2012
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.
Relação Nacional De Medicamentos Essenciais. 7. ed. Brasília: Ministério da
Saúde, 2010.

PERIODO 8:

ASPECTOS LEGAIS DA PRÁTICA MÉDICA - SDE0748

Ementa
Conceitos de ética, ética médica, deontologia, bioética e suas implicações na prática
médica contemporânea. Estudo das principais ações lesivas na perspectiva médicolegal. Documentos médico-legais.
Objetivos Gerais
Bibliografia Básica
ALMEIDA, A. Lições de medicina legal. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
1998.
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CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de medicina legal. 8. ed. rev. e
ampl. São Paulo: Saraiva, 2012.
FRANÇA, G. V. Comentários ao Código de Ética. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010
FRANÇA, G. V. Medicina Legal. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
584p.
Bibliografia Complementar
GOMES, J. C. Erro médico: um enfoque sobre sua origem e suas conseqüências.
Montes Claros: Unimontes, 1999.
HÉRCULES, Hygino de Carvalho. Medicina legal: texto e atlas. 2. ed. rev. e ampl.
São Paulo: Atheneu, 2014.
GOMES, H. Medicina Legal. 33. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004.
GAUDERER, C. Os direitos do paciente. 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.
SGRECCIA, Elio. Manual de bioética. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
455p.
MARANHÃO, Odon Ramos. Curso básico de Medicina Legal.
8.ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 512p.
CUIDADOS PALIATIVOS - SDE0791
Ementa
Aborda os princípios dos Cuidados Paliativos, bem como fatores determinantes do
atendimento humanizado e, por conseguinte, a melhoria na qualidade da assistência
multiprofissional direcionada aos pacientes fora de possibilidades terapêuticas de
cura e sua família.
Bibliografia Básica
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia; CANÇADO, Flávio Aluízio Xavier. Tratado
de geriatria e gerontologia. 3. ed. Guanabara Koogan, 2011
Bibliografia Complementar
BALINT, Michael. Médico, o seu doente e a doença. Lisboa: CLIMEPSI, 1998. 344
p.
KUBLER - ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. São Paulo, Martins Fontes, 1983.
GONZALES Y RODRIGUES BRANCO, Rita Francis. Relação com o paciente:
teoria, ensino e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 324 p.
BROMBERG, Maria Helena Pereira Franco et al.Vida e Morte: laços da
existência. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996
KOVACS, Maria Julia; KOVACS, Maria Julia (Coord.). Morte e desenvolvimento
humano. 5.
ed.
São
Paulo:
Casa
do
Psicólogo,
2010.
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DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS - SDE0770

Ementa
Aspectos epidemiológicos das doenças infecciosas e parasitárias. Doenças
causadas por bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos. Acidentes por
animais peçonhentos. Infecções transfusionais. Profilaxia individual e coletiva.
Solicitação e interpretação de exames complementares em doenças infecciosas e
parasitárias. Utilização racional de antimicrobianos, antifúngicos, antivirais e
antiparasitários.
Emergências infecciosas.

Bibliografia Básica
LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis (Ed.). Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier,
2009. 2v.
TAVARES, Walter. Antibióticos e quimioterápicos para o clínico. 3. ed. rev. e
atual. São Paulo: Atheneu, 2014.
VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto (Ed.). Tratado de infectologia. 5. ed.
rev. e atual. São Paulo: Atheneu, 2015. 2 v

Bibliografia Complementar
BENNETT, John E.; BENNETT, John E.; DOLIN, Raphael. Mandell, Douglas, and
Bennett's principles and practice of infectious diseases. 8th ed. New York:
Churchill Livingstone, 2015.
MELO, Heloísa Ramos Lacerda de et al. Condutas em doenças infecciosas. Rio
de Janeiro: MEDSI, 2004. 826 p.
MARTINS, Silvio; SOUTO, Maria Isabel Dutra. Manual de emergências médicas:
diagnóstico e tratamento. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de vigilância epidemiológica. 6. ed.
Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 815 p.
ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro Universitário. Parasitologia
geral.
Rio
de
Janeiro:
Guanabara
Koogan,
2008.
EMERGÊNCIAS MÉDICAS - SDE0774
Ementa
Apresentar e debater, do ponto de vista crítico, as principais síndromes e patologias
atendidas em um ambiente de Pronto-atendimento ou de Pronto-socorro. Promover
o conhecimento teórico e prático dos principais tópicos referentes a temas de
urgência e emergência clínica e a frequência com que causam morbidade e
mortalidade, Preparar satisfatoriamente os alunos, vislumbrando ampliar as áreas de
atuação dos médicos recém-formados.
Bibliografia Básica
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LONGO, Dan L. et al. Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v.
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil medicina. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. 2 v.
PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico: Porto & Porto. 7. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011. 522 p.
Bibliografia Complementar
PROTOCOLOS do Ministério da Saúde: urgência e emergência; dengue, H1N1 ;
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2010. 2841 f. 2v
FELIPPE JÚNIOR, Jose de. Pronto socorro: fisiopatologia, diagnóstico e
tratamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1990. 1294 p.
SOIERO, A. M. et al. Cardiologia de emergência em fluxograma. Barueri, SP:
Manole, 2015.
OLIVEIRA, A. R. et al. Manual da residência médica de intensiva. 4 ed. São
Paulo: Manole, 2013.
MARTINS, Herlon Saraiva et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 7. ed.
São Paulo: Manole, 2012. 358 p
SCALABRINI NETO, Augusto; DIAS, Roger Daglius; VELASCO, Irineu Tadeu.
Procedimentos em emergências. São Paulo: Manole, 2012.
NATIONAL
ASSOCIATION
OF
EMERGENCY
MEDICAL
TECHNICIANS. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: básico e avançado.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 451 p.
HIGA, Elisa Mieko Suemitsu; ATALLAH, Álvaro Nagib. Guia de medicina de
urgência. 3. ed. São Paulo: Manole, 2013. 905 p. (Guias de medicina ambulatorial
MARTINS, Herlon Saraiva; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio; VELASCO, Irineu
Tadeu. Medicina de emergência: abordagem prática. 11. ed. São Paulo: Manole,
2016. 1509 p.
GUIMARÃES, Hélio Penna; LOPES, Renato Delascio; LOPES, Antonio
Carlos. Tratado de medicina de urgência e emergência pronto-socorro e
UTI. São Paulo: Atheneu, 2010. 2 v.
PIRES, Marco Julio Baccarini; STARLING, Sizenando Vieira. Erazo manual de
urgências em pronto-socorro. 7. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002. 837 p.
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS - SDE0770
Ementa
Esta disciplina visa fornecer os conceitos básicos e instrumentais necessários à
abordagem e compreensão das noções gerais do campo da Saúde Mental, tendo
em vista a formação do médico generalista.
Bibliografia Básica
SADOCK, Benjamin James; SADOCK, Virginia Alcott. Compêndio de psiquiatria:
ciência do comportamento e psiquiatria clínica. Porto Alegre: ARTMED, 2007
SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia J. Manual conciso de psiquiatria
clínica. Porto Alegre: ARTMED, 2008.

191

ALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 438 p.
Bibliografia Complementar
STERIAN, Alexandra. Emergências psiquiátricas: uma abordagem psicanalítica. 4.
ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios, formação
e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
ALVARENGA, Pedro Gomes de; ANDRADE, Arthur Guerra de. Fundamentos em
psiquiatria. Barueri, SP: Manole, 2008.
FORLENZA, Orestes Vicente; MIGUEL, Euripedes Constantino (Ed.).Compêndio de
clínica psiquiátrica. Barueri, SP: Manole, 2012
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p
SEMINÁRIO INTEGRADO VIII - SDE0775
Ementa
Consolidação de conceitos metodológicos de pesquisa cientifica visto em seminários
anteriores considerando áreas de conhecimento específicos e o exercício
profissional;
solidificando
o
protagonismo
do
aluno
no
processo
ensino/aprendizagem. Conceitos e percepções sobre o trabalho em equipe, a
divisão e a organização das emergências medicas. Estudo sobre a epidemiologia
das causas externas; trauma, acidentes de trabalho e emergências psiquiátricas.
Ética médica nas emergências. Direito e medicina. Medicina previdenciária. Saúde
pública e doenças infecto contagiosas.
Bibliografia Básica
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 610.72 V658m 2. ed. 2015
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010. 184 p.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e
ampl. de acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2007.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e
ampl. de acordo com a ABNT. São Paulo: Cortez, 2007. 335
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2006.

Bibliografia Complementar
Artigos científicos de publicação recente, documentos oficiais e textos
complementares atualizados a cada semestre, considerando-se os temas
selecionados para os trabalhos. Indicação de sites especializados para pesquisa
bibliográfica pela Internet.
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MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008
PATACO, Vera Lucia Paracampos; RESENDE, Érica dos Santos; VENTURA, Magda
Maria. Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentações
gráficas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 39. ed.
Petrópolis: Vozes, 2011. 144 p
HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde: como planejar,
analisar e apresentar um trabalho científico. São Paulo: Roca, 2004.

SAÚDE DA FAMÍLIA VIII - SDE0769
Ementa
Introdução ao processo de trabalho do PSF com base nas relações de cooperação,
que integralizam as ações e complementam o processo de produção, utilizando
tecnologias básicas. Conceitos e percepções sobre o trabalho em equipe, a divisão
e a organização deste processo. Impactos sobre a evolução do setor saúde na
profissão médica. Introdução à temática da vigilância em saúde dos trabalhadores
pautada nas condições relacionadas ao processo de saúde e trabalho.
Objetivos Gerais
Bibliografia Básica
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
MENDES, René (Org.). Patologia do trabalho. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2013.
2v.
Bibliografia Complementar
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/
SEGURANÇA e medicina do trabalho. 73. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 1024 p.
MACHADO, Maria Helena (Coord.). Médicos no Brasil: um retrato da realidade. Rio
de Janeiro: FIOCRUZ, 1997.
BENSEÑOR, Isabela M. et al. Medicina em ambulatório: diagnóstico e tratamento.
São Paulo: Sarvier, 2005. 1191 p.
Saúde e segurança. Curitiba, SP: Intersaberes, 2014.

PERIODO 9 :
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SDE 0856 INTERNATO I - MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE
Execução de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em serviços
de saúde, de modo contínuo, como integrante de equipe. Desenvolvimento de
habilidades, assimilação de atitudes e aquisição de conhecimentos compatíveis com
a realidade epidemiológica e social de comunidades e famílias atendidas por serviço
de atenção primária em saúde. Instrumentalização com métodos e técnicas de
educação e participação comunitária em saúde. Ao longo do período, ocorre o
matriciamento com equipes docente-assistenciais de Psiquiatria. Assim, o aluno
terá oportunidade de ampliar o seu conhecimento nos principais transtornos
psiquiátricos encontrados na prática clínica, incluindo-se os transtornos de humor,
transtornos de ansiedade, esquizofrenia e transtornos relacionados ao uso de
substâncias, entre outros. O estágio tem a duração de seis meses.
INTERNATO I - SDE0856

Ementa
Estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço nas áreas de Clínica
Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Emergência, Saúde da
Família e Saúde Coletiva, que deverá ser desenvolvido no nono período do curso.
Bibliografia Básica
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil medicina. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014.
LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v.
OWNSEND JR, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica
da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2 v.
SCHWARTZ, Seymour I. Schwartz princípios de cirurgia: auto-avaliação, pré-teste
e revisão. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 534 p
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p. 616
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de medicina de
família comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
KLIEGMAN, Robert M. (Et al). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. 2 v.
FIGUEIRA, Fernando. Pediatria: Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP).
Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 1493 p.
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
HOFFMAN, Barbara L. et al. Obstetrícia de Williams: guia de estudo. 23. ed. Porto
Alegre: Revinter, 2014. 339 p.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeio: Guanabara Koggam, 2014.

Bibliografia Complementar
LOPES, Antonio Carlos (Org.). Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca,
2009. 3 v
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PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
CARDENOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Orgs.). Tratado
de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 2
v
FREITAS, Fernando [et al] (). Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed,
2011.

PERIODO 10:

SDE0857 INTERNATO II – MEDICINA INTERNA
Treinamento intensivo, contínuo e sob supervisão em instituição de saúde com
Residência Médica e/ou Preceptoria, desenvolvida através de estágios em equipes
docente assistenciais (ou Serviço) de Medicina Interna na área geral de Medicina
Interna e/ou nas especialidades Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Hematologia, Infectologia, Nefrologia, Neurologia, Oncologia,
Pneumologia, Radiologia, Reumatologia. Estagio pratico em terapia intensiva e
emergência .O estágio tem a duração de seis meses. incluindo plantões das 18h às
8h(???) nos dias úteis .
INTERNATO II - SDE0857

Ementa
Estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço nas áreas de Clínica
Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Emergência, Saúde da
Família e Saúde Coletiva, que deverá ser desenvolvido no décimo período do
curso.
Bibliografia Básica
LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v.
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil medicina. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. .
TOWNSEND JR, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica
da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2 v
SCHWARTZ, Seymour I. Schwartz princípios de cirurgia: auto-avaliação, préteste e revisão. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 534 p.
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2013. 1952 p. 616
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de medicina de
família comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
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KLIEGMAN, Robert M. (Et al). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. 2 v
FIGUEIRA, Fernando. Pediatria: Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP).
Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 1493 p.
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
HOFFMAN, Barbara L. et al. Obstetrícia de Williams: guia de estudo. 23. ed. Porto
Alegre: Revinter, 2014.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeio: Guanabara Koggam, 2014.
Bibliografia Complementar
LOPES, Antonio Carlos (Org.). Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca,
2009. 3 v. 616.075 L864t 2.ed
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2010. 2841 f. 2v.
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v. R 611 P332s
CARDENOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Orgs.). Tratado
de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 2
v. 618.92 C198t 3. ed.
FREITAS, Fernando [et al] (). Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed,
2011. 618.1 F862r 6. ed.

PERIODO 11:

SDE0858 INTERNATO III - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Estágio prático e supervisionado com duração de QUATRO MESES prevê o contato
do aluno com enfermidades ginecológicas benignas e malignas, enfermidades
ginecológicas cirúrgicas, pré-natal, puerpério normal e complicado e assistência ao
trabalho de parto. As atividades deste internato se desenvolvem em ambulatórios de
ginecologia, enfermarias cirúrgicas, obstetrícia, bloco cirúrgico e emergência para
acompanhamento de gestantes ambulatoriais ou internadas.
INTERNATO III - SDE0858
Perfil Docente
Profissionais graduados em Medicina com titulação em especialidade médica
Contextualização

196

Estágio profissional supervisionado por docentes, nas áreas básicas estabelecidas
pela regulação dos Cursos de Graduação em Medicina, visando fortalecer através
de experiências práticas as competências e habilidades que permitam sua inserção
diferenciada no trabalho, considerando-se o compromisso com as principais
demandas da sociedade, os aspectos mais relevantes das condições de saúde da
população brasileira, as doenças e agravos de maior prevalência e o conhecimento
clínico cirúrgico que permita atuação com adequado nivelamento técnico e
condições de interação ética, crítica e reflexiva com os diferentes sujeitos e grupos
populacionais assistidos, na perspectiva da atenção integral à saúde.
Ementa
Estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço nas áreas de Clínica
Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Emergência, Saúde da
Família e Saúde Coletiva, que deverá ser desenvolvido no décimo primeiro período
do curso.
Bibliografia Básica
LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 GOLDMAN, Le9788520432006e; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil
medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. v.
OWNSEND JR, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica
da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2 v.
SCHWARTZ, Seymour I. Schwartz princípios de cirurgia: auto-avaliação, pré-teste
e revisão. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 534 p.
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p.
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de medicina de
família comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
KLIEGMAN, Robert M. (Et al). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. 2 v.
FIGUEIRA, Fernando. Pediatria: Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP).
Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 1493 p.
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
HOFFMAN, Barbara L. et al. Obstetrícia de Williams: guia de estudo. 23. ed. Porto
Alegre: Revinter, 2014.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeio: Guanabara Koggam, 2014
Bibliografia Complementar
LOPES, Antonio Carlos (Org.). Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca,
2009. 3 v
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v
CARDENOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Orgs.). Tratado
de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 2
v.
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FREITAS, Fernando [et al] (). Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed,
2011.

PERIODO 12:

SDE0858 INTERNATO III – PEDIATRIA
Estágio prático
com duração de QUATRO MESES,
em pediatria para
acompanhamento de pacientes internados ou ambulatoriais, sob supervisão.
Treinamento intensivo, contínuo e sob supervisão em instituição de saúde com
Residência Médica e/ou Preceptoria, desenvolvida através de estágios em equipes
docente assistenciais (ou Serviço) com formação em Pediatria . As atividades deste
internato se desenvolvem em ambulatórios, enfermarias ,emergências, unidade de
terapia intensiva neo-natal e sala de parto .
Ementa
Estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço nas áreas de Clínica
Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria,
Emergência, Saúde da Família e Saúde Coletiva, que deverá ser desenvolvido no
décimo primeiro período do curso.
Bibliografia Básica
LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v.
GOLDMAN, Le9788520432006e; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil medicina. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2014. . 2v 616 G619ce 2014
OWNSEND JR, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica
da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2 v
SCHWARTZ, Seymour I. Schwartz princípios de cirurgia: auto-avaliação, pré-teste
e revisão. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 534 p.
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p
REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa. Obstetrícia
fundamental. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de medicina de
família comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
KLIEGMAN, Robert M. (Et al). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. 2
FIGUEIRA, Fernando. Pediatria: Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP).
Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 1493 p.
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
HOFFMAN, Barbara L. et al. Obstetrícia de Williams: guia de estudo. 23. ed. Porto
Alegre: Revinter, 2014. 339 p. ISBN 978-85-3720-579-2.
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MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeio: Guanabara Koggam, 2014.
Bibliografia Complementar
LOPES, Antonio Carlos (Org.). Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca,
2009. 3 v. 616.075 L864t 2.ed
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v. R 611 P332s
CARDENOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Orgs.). Tratado
de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 2
v. 618.92 C198t 3. ed.
FREITAS, Fernando [et al] (). Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed,
2011.

PERIODO 13:

SDE 0859 INTERNATO - CIRURGIA GERAL
Estágio prático com duração de quatro meses consecutivos nas áreas de atuação de
cirurgia geral e de especialidades cirúrgicas. Os alunos participam de atividades de
assistência e acompanhamento dos pacientes com patologias cirúrgicas em
atendimento em Hospitais conveniados, Sob supervisão de docentes assistências
(ou serviço) professores da Estácio/FMJ. As atividades práticas são desenvolvidas
nos ambulatórios, no Bloco Cirúrgico, no Centro de Cirurgia Ambulatorial, na
emergência e nas enfermarias .
INTERNATO IV - SDE0859
Ementa
Estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço nas áreas de Clínica
Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Emergência, Saúde da
Família e Saúde Coletiva, que deverá ser desenvolvido no décimo segundo período
do curso, quando o aluno poderá ter livre escolha de área, caracterizando conteúdo
eletivo parcial, complementar às áreas obrigatórias já cumpridas.
Bibliografia Básica
LONGO, Dan L. (Et). Medicina interna de Harrison. Porto Alegre, RS: AMGH,
2013. 2 v
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew L. (Ed.). Cecil medicina. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014.
OWNSEND JR, Courtney M. et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica
da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2 v
SCHWARTZ, Seymour I. Schwartz princípios de cirurgia: auto-avaliação, pré-teste
e revisão. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 534 p.
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DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre - Rs: ARTMED, 2013. 1952 p
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de medicina de
família comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v
KLIEGMAN, Robert M. (Et al). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. 2 v
FIGUEIRA, Fernando. Pediatria: Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP).
Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 1493 p.
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
HOFFMAN, Barbara L. et al. Obstetrícia de Williams: guia de estudo. 23. ed. Porto
Alegre: Revinter, 2014.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeio: Guanabara Koggam, 2014.
Bibliografia Complementar
LOPES, Antonio Carlos (Org.). Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca,
2009. 3 v.
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
CARDENOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Orgs.). Tratado
de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 2
v.
FREITAS, Fernando [et al] (). Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed,
2011. 20. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2011
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ANEXO B

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR DO CURSO

BIBLIOGRAFIA BASICA E COMPLEMENTAR - CURSO DE MEDICINA
CURRÍCULO 414 – SGC

DISCIPLINA

SAÚDE DA FAMÍLIA I
(SDE0724)

BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 1º SEMESTRE
FOUCAULT, Michel. Nascimento da clínica. 7. ed. Rio de Janeiro:
FU, 2011. 610.1 F762n 7. ed.
LOPES, Marta Júlia Marques; PAIXÃO, Dilmar Xavier da (Orgs.).
Saúde da família: histórias, práticas e caminhos. Port o Alegre, RS:
UFRGS, 2007. 413 p. 362.14 L864s
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de.
Epidemiologia & saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2013.
614.4 R862em 7.ed.
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de
medicina de família comunidade: princípios, formação e prática.
Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v. 610 G982t 2012
BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 1º SEMESTRE
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 7. ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2011. 277 p. 121 C222n 7.ed.
MEDRONHO, Roberto Andrade. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 685
p. 614.4 M488e 2.ed
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BIOMOFORLOGIA
(SDE0725)

CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde:
sujeito e mudanças. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 174 p. 362.10981
C331s 3.ed 2010
CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de (Org.). Promoção
da saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: FIOCRUZ,
2009. 229 p.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA EXECUTIVA. Mais
saúde: direito de todos: 2008-2011. 2. ed. Brasília: Ministério da
Saúde, 2008. 100 p.
BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 1º SEMESTRE
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N; TORCHIA, Mark G.
Embriologia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 540 . 612.64
M822ec 2013
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Biologia celular
e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 364 p
574.87 J95b 9.ed. 2012
GARTNER, Leslie P; HIATT, James L. Atlas colorido de Histologia.
6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 494 p. R 618.011
G244at 6.ed. 2014
KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma
introdução à patologia. Rio de Janeiro: 2012. 699 p. 611.018 K47h
2012
ALBERTS, B.; LEWIS, J.; RAFF, M.; Roberts, K. & Watson, J. D.
Biologia Molecular da Célula. Ed. Porto Alegre: ARTMED, 5a ed.
2011. 574.87 A329b 5.ed.2011
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Histologia Essencial. Ed. Elsevier,
2012. 611.018 G244h 2012
CARLSON, Bruce M. Embriologia humana e biologia do
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1996.
612.64 C284e 5.ed. 2014
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia
básica: texto & atlas. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013. 538 p . 611.018 J95h 12. ed.
BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 1º SEMESTRE
JOHNSON, Alberts Bray Hopkin. Fundamentos da biologia celular.
3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 843 p. 574.87 J66f .
SADLER, Thomas W. Langman embriologia médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013. 324 p.. 612.64 S126l 2013
CARVALHO, H. F.; RECCO-PIMENTEL, S. A Célula. 3a ed. Manole,
2013. 574.87 C331c 3. ed. 2013
ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas. Rio
de janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 611.018 R825h
DE ROBERTIS, Eduardo M. F.; HIB, José. De Robertis bases da
biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010. 389 p. 574.87 D437ba 4. ed.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011. R 611 N474a 5.ed
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Apresentação
O Internato constitui a última etapa da graduação médica e deve estar
orientado para a formação ―geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com
capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual
e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania,
da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como
transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de
saúde e doença". (Resolução CNE/CES).
Deve,

portanto,

ser norteado pelo treinamento

não especializado,

reconhecendo que a tendência à especialização se acentuou nos últimos tempos,
em grande parte por força da organização dos serviços de saúde, deixada, no país,
ao sabor das circunstâncias socioeconômicas e mercadológicas. A especialização
precoce priva o estudante da visão global do ser humano e principalmente dos
fenômenos mórbidos que podem incidir sobre ele, além de contribui para enraizar a
idéia de que, na conduta do médico, a doença tem precedência sobre o paciente.
A Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio - FMJ)
enfocará a formação de seus alunos nos princípios das Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Os estágios curriculares
obedecerão a regulamentos próprios, elaborados pelas disciplinas que integram o
Internato e Residência, aprovados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão.
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A Estácio - FMJ estabelece como ênfase curricular, a formação humanística
do médico, orientando a relação professor-aluno de forma a fortalecer vínculos
científicos e afetivos, que possam ser extrapolados para a relação médico-paciente
futura. O Internato Médico, onde se estabelece a prática supervisionada no serviço,
tem um papel fundamental na lapidação dessa relação, reforçando atitudes
humanísticas dos alunos em relação a toda a equipe de trabalho.
A Direção Geral da Estácio - FMJ instituiu uma Comissão de Internato, com
a finalidade de fazer cumprir e avaliar o Programa de Internato. Esta comissão é
constituída por coordenadores que representam cada uma das grandes áreas do
estágio, sendo elas: Pediatria, Clínica Cirúrgica, Medicina Interna, Tocoginecologia
e Medicina de Família e Comunidade e pela Coordenação Geral e/ou Coordenação
Adjunta do Curso de Medicina.
Para apoio à Comissão do Internato, à Coordenação Geral do Internato
Médico, e aos Internos (Alunos) existe uma Secretaria Geral do Internato, onde os
Membros da Comissão do Internato e os próprios alunos encontram informações,
fazem solicitações, e resolvem demandas outras que porventura surjam. Qualquer
solicitação dos Internos, Preceptores e Coordenadores, será acolhida inicialmente
na Secretaria do Internato. Para tanto, existe um formulário próprio fornecido pela
Secretaria e todas às demandas serão avaliadas pela Coordenação Geral do
Internato que dará destino final à demanda, seja para resolução da própria
Coordenação ou para avaliação de outros órgãos reguladores da Instituição como,
por exemplo, a própria Comissão do Internato.
Este Manual do Internato, ora apresentado, visa dar ciência da estrutura
do Internato Médico, assim como normatiza o seu funcionamento e todo o seu
gerenciamento.

Introdução

O Internato foi introduzido nos cursos de graduação das Escolas Médicas
brasileiras em caráter obrigatório, a partir da Resolução nº 8, de 8 de outubro de
1969, do Conselho Federal de Educação, originada do Parecer nº 506/69 deste
mesmo Conselho.
Atenta ao assunto, a Secretaria da Educação Superior (SESu) decidiu
patrocinar um levantamento das características do Internato nas Escolas Médicas
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do País, tendo sido a Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM)
responsável por sua execução, em 1982.
Tão marcante foi o impacto da publicação resultante desse estudo que,
analisada pelo Conselho Federal de Educação, dela surgiu a Resolução nº 09, de
24 de maio de 1983. Por força desta Resolução, a Secretaria da Educação Superior
(SESu) publicou o Manual do Internato em 1984, resumindo os elementos
essenciais acerca deste assunto, na esperança de atender aos pedidos de
esclarecimentos dirigidos a esta Secretaria, de propiciar melhor entendimento das
questões e de facilitar o trabalho dos responsáveis pelo planejamento e execução
dos programas de Internato.
As

discussões

acerca

da

estruturação

do

estágio

pré-profissional

prosseguem, e cada vez mais, torna-se imperativo ajustar-se o Internato Médico ao
fundamento conceitual da Educação Médica moderna tão bem explicitada pela
ABEM: "o objetivo final da Educação Médica transcende a escola. Situa-se no setor
social, devendo ser definido em termos de melhoria das condições de saúde e bemestar da coletividade".

Conceito

Internato Médico 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.
Segundo a Resolução CNE/CES 3/2014, 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 formação em
serviço, em regime de internato, sob supervisão, em serviços próprios, conveniados
ou em regime de parcerias estabelecidas por meio de Contrato Organizativo da
Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) com as Secretarias Municipais e Estaduais
de Saúde, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013‖.
Na Estácio FMJ a preceptoria é exercida por docentes da Instituição e
quando é feita por profissionais do serviço de saúde tem supervisão constante
desses docentes.
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Obedecendo a Resolução CNE/CES 3/2014 (Art. 24, § 2º e 3º) ―a carga
horária mínima do estágio curricular será de 35% (trinta e cinco por cento) da carga
horária total do Curso de Graduação em Medicina. O mínimo de 30% (trinta por
cento) da carga horária prevista para o internato médico da Graduação em Medicina
será desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do
SUS, respeitando-se o mínimo de dois anos deste internato‖.

Objetivos do Internato Médico


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;



Articular conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas ao longo do
curso nas áreas de Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em
Saúde.



Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso de graduação;



Desenvolver no aluno as técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício
da medicina;



Promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas à
assistência aos pacientes;



Possibilitar a prática da assistência integrada, pelo estímulo à interação dos
diversos profissionais da equipe de saúde;



Proporcionar uma experiência acadêmico-profissional através da vivência no
mercado de trabalho nos diversos cenários de atuação do médico;



Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela
prevenção das doenças;



Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos
do médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade;



Fortalecer
continuado.

a

idéia

da

necessidade

de

aperfeiçoamento

profissional
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Coordenação
O planejamento do Programa do Internato Médico da Estácio - FMJ é de
responsabilidade da Coordenação Geral e/ou Coordenação Adjunta do Curso de
Medicina e da Comissão do Internato, com o objetivo de estabelecer o Programa de
Estágios e sugerir modificações ao longo do desenvolvimento do mesmo, quando
necessário.

É função do Coordenador Geral do Internato:


Participar das reuniões da Comissão do Internato



Participar da confecção das Pautas das reuniões e orientar
previamente o agendamento das mesmas junto aos Coordenadores de
área;



Acolher as demandas do Internato que emanem da Secretaria Geral do
Internato, e dar destino correto às mesmas;



Fazer cumprir por parte do Corpo Docente e do Corpo Discente as
determinações contidas neste Manual;



Receber pessoalmente, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO, os
Internos, Preceptores, Coordenadores, Pais de Internos, ou quaisquer
outras pessoas que desejem se reunir com a Coordenação;



Identificar problemas que não são de sua esfera de resolução tais
como: demandas administrativas da Instituição Estácio - FMJ,
trabalhistas, judiciais, regulatórias, e outras, assim como encaminhar
tais demandas à esfera correta de resolução;



Prestar contas, sempre que necessário ou que porventura sejam
solicitadas, à Direção Geral da Estácio – FMJ e à Coordenação Geral
do Curso de Medicina da Estácio – FMJ;



Orientar a

Secretaria

Geral

do

Internato

sobre

as questões

relacionadas à Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso - TCC),
tais como agendamento, preparação das atas de apresentação e
recebimento dos trabalhos em Capa Dura, sempre em alinhamento
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com a Disciplina do TCC e em agenda conjunta com a Secretaria de
Alunos;


Alinhar decisões junto aos órgãos regulatórios da Instituição, sendo
responsável por orientar os Internos, que os mesmos ainda são alunos
e consequentemente respondem ao Regimento Interno da Estácio –
FMJ, documento maior de regulação do Curso de Medicina.

A Comissão de Internato é constituída pelos Coordenadores das disciplinas
pertinentes a cada área ou professor/preceptor indicado pelos mesmos, além do
Coordenador Geral e/ou Coordenador Adjunto. É nomeada pela Direção Geral da
Estácio – FMJ e apresentada e homologada pelo Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão (CONSEPE).
As reuniões da Comissão do Internato ocorrerão mensalmente. A pauta das
reuniões será previamente selecionada e versará sobre os assuntos pertinentes à
regulação do Internato em suas diversas demandas, que podem ter origem:


Do corpo Docente



Do corpo Discente



Da Coordenação Adjunta / Geral do Internato



Da Coordenação do Curso de Medicina



Da Direção Geral



De qualquer órgão Regulatório da Estácio – FMJ



Externas: Judiciais, de Conselhos de Classe, de órgãos dos Hospitais
ou Instituições conveniadas e similares.

Função dos Coordenadores de Área:


Organizar as atividades, determinar funções dos Preceptores, respeitando as
características próprias do seu serviço, uma vez que cada área do Internato
Médico tem sua característica e funcionamento específico;



Recepcionar os internos a cada entrada;



Fazer escalas de preceptores: dia da semana, horário, atividades teóricas e
práticas e férias;

245



Fazer escalas dos internos: dia da semana, horário, atividades teóricas e
práticas e férias;



Marcar datas de avaliações parciais e finais;



Consolidar notas de cada interno;



Manter atualizada na Secretaria do Internato situação do interno sob sua
responsabilidade;



Comparecer às reuniões da Comissão do Internato ou enviar substituto diante
da impossibilidade (comunicação prévia);



Controlar frequência mensal de cada interno e realizar lançamento no SIA
(Sistema de Informações Acadêmicas);



Comunicar, no menor prazo possível, à Secretaria do Internato quaisquer não
conformidades em relação à frequência dos Internos e, principalmente,
possíveis reprovações por faltas;



Elaborar com a colaboração dos preceptores as avaliações: habilidades,
atitude e conhecimento;



Promover o envio da informação à Secretaria do Internato de todos os
Internos aptos a realizar a avaliação final;



Promover o envio da Informação à Secretaria do Internato de todos os
Internos NÃO aptos, por qualquer motivo, a realizar a avaliação final;



Ser responsável pela frequência dos preceptores, cumprimento das
atividades; e possíveis não conformidades de conduta ou similar;



Levar para Reunião da Comissão do Internato os problemas cuja solução não
esteja contemplada neste Manual ou que gerem dúvida quanto à melhor
solução.



Participar das revisões periódicas do Manual do Internato da Estácio/FMJ;



Organizar atividades teóricas regulares.

Não é função dos Coordenadores de Área:
 Resolver

questões

relacionadas

à

parte

gerencial/administrativa

Instituição;
 Receber Atestados Médicos e similares;
 Estabelecer parcerias como convênios ou similares com outras Instituições;

da
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 Negociar ou participar de qualquer negociação com Instituição conveniada;
 Receber internos de outras Instituições sem orientação da Secretaria do
Internato;
 Permitir qualquer permuta de estágios;
 Decidir qualquer dispensa de atividades, sob nenhuma hipótese, inclusive
dispensa por agravo à saúde, sem consulta prévia à Comissão do Internato;
 Acolher qualquer demanda relacionado a qualquer Interno sob sua tutela que
surja do âmbito judicial ou semelhante;
 Participar ou assumir qualquer cargo, função ou participar de qualquer
comissão em Instituição conveniada sem orientação prévia da direção da
instituição Estácio – FMJ;
O Internato é regido pelas Normas do Internato (que constam deste
manual), aprovadas pelo CONSEPE. Além disso, os Internos, uma vez que ainda se
encontram no período do Internato Médico na condição de discentes, também
estarão sujeitos ao Regimento Interno do Curso de Medicina da Estácio FMJ e de
todas as outras normas reguladoras do Curso de Medicina da Estácio FMJ
igualmente aprovadas pelo CONSEPE.

NORMAS DO INTERNATO

PRÉ-REQUISITO:

A matrícula no Internato implica no cumprimento prévio da carga horária
prevista e na aprovação em todas as disciplinas obrigatórias que compõem o
currículo do Curso de Medicina da Estácio - FMJ do primeiro ao oitavo semestre.
É vedado ao aluno ingressar no Internato Médico se o mesmo estiver com
qualquer pendência em Disciplinas Acadêmicas correspondentes ao período
do 1º (primeiro) ao 8º (oitavo) semestres, respeitando a resolução nº 09 do
conselho Federal de Educação de 24 de maio de 1983, que conceitua o Internato
Médico como sendo o último ciclo do curso de graduação em Medicina LIVRE DE
DISCIPLINAS ACADÊMICAS.
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O funcionamento do Internato, bem como a passagem do aluno pelas áreas
contempladas no Internato Médico ocorrerá em sistema de Rodízio, ou seja, a
turma será dividida equanimemente em dois (02) grupos. No primeiro ano do
internato o grupo I será subdivido em dois (02) subgrupos e o grupo II será dividido
em três (03) subgrupos. No ano seguinte, o grupo I será dividido em três (03)
subgrupos o grupo II será dividido em dois (02) subgrupos. Cada subgrupo será
alocado em uma área específica que corresponde a um Rodízio. Dessa forma os
grupos se revezarão até que todos os grupos passem por Rodízios em todas as
Áreas contempladas no Internato Médico.
A matrícula acadêmica deverá obrigatoriamente anteceder o primeiro rodízio,
e ser renovada sempre ao final de cada semestre, acompanhando o período de
matrículas e renovações orientadas pela Secretaria de Alunos.

CAPÍTULO I: ESTRUTURA

1.1 Matrícula

A matrícula acadêmica deve ser renovada semestralmente obedecendo ao
calendário acadêmico proposto no início do semestre em conformidade com a
matriz Estácio (Rio de Janeiro), com esse gerenciamento de responsabilidade total
do aluno. É importante que cada aluno esteja atento para essa determinação. A
Secretaria de Alunos é o órgão regulador desse processo, e qualquer Interno que
tenha dúvida, deverá procurar esse órgão para a sua dissipação.
O aluno que durante o Internato Médico não renovar a cada semestre a sua
Matrícula Acadêmica dentro do prazo determinado pela Instituição, incorrerá em
não conformidade com as normas Regulatórias do Curso de Medicina da Estácio –
FMJ, e como consequência disso, poderá ter seu rodízio automaticamente
interrompido devendo aguardar a regularização da Matricula Acadêmica para
recomeço de suas atividades. No período em que existir pendência na Matrícula
Acadêmica, o aluno não poderá frequentar as atividades do Rodízio em que estiver;
não registrará frequências e nem tampouco registrará faltas. Na medida em que
ocorra a regularização, o aluno retornará às suas atividades normalmente, e
novamente passará a ser registrada a sua frequência ou falta. Qualquer atraso ou
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interrupção

do

Rodízio

por

falta

da

Matrícula

Acadêmica

incorrerá

OBRIGATORIAMENTE, em atraso para o término do Internato Médico, ficando
então o aluno sujeito a essa situação toda vez que a sua Matrícula Acadêmica não
for realizada por qualquer que seja o motivo, correndo assim o risco de atraso
também na sua Colação de Grau.

1.2 Trancamento de Matrícula durante o Internato ou interrupção do Internato
por outros motivos (ex. não renovação de matricula acadêmica dentro do
prazo)

Durante o Internato, se o aluno trancar a matrícula e tiver cumprido 75% da
carga horária do rodízio em que ele se encontrar no momento do trancamento da
matrícula, ao retornar à Instituição após o término do período de trancamento,
completará obrigatoriamente a carga horária que faltar para o término do
referido Rodízio. Caso não tenha cumprido o mínimo exigido, leia-se 75% da carga
horária do rodízio em que ele se encontrar no momento do trancamento da
matrícula, ao retornar à Instituição após o término do período de trancamento, o
aluno deverá iniciar o Rodízio integralmente. Não terão valor as frequências,
notas, conceitos ou similares que tiverem sido atribuídos ao Interno no
período anterior ao trancamento da Matrícula. O Interno que estiver nessa
situação deverá preencher um requerimento de confecção de novo horário na
Secretaria do Internato, cabendo à Coordenação Geral do Internato e ao
Coordenador da área confeccionar a nova grade para o início do Rodízio em
questão.

Vale ressaltar que essa situação incorrerá obrigatoriamente em

atraso na formação do mesmo, e consequentemente na sua Colação de Grau
ao término do Curso.

1.3 Duração e Carga Horária

O Internato tem duração de 24 meses, divididos em cinco (05) áreas
(Rodízios), assim definidas1:
1

O treinamento em urgências e emergências é contemplado ao longo de cada área. A Saúde Coletiva
é trabalhada no estágio de Medicina de Família e Comunidade. A Saúde Mental é oportunizada nos
rodízios de Medicina Interna e Medicina de Família e Comunidade.

249

Clínica Cirúrgica
Medicina de Família e Comunidade
Medicina Interna
Pediatria

Tocoginecologia

Os rodízios de Medicina de Família e Comunidade e Medicina Interna terão
duração de seis (06) meses cada um. Os rodízios de Clínica Cirúrgica, Pediatria e
Tocoginecologia de quatro (04) meses cada.
O início de cada novo rodízio deverá ocorrer às segundas-feiras para melhor
adequação do andamento natural das atividades nos Campos de Estágio, exceto
para alunos que tenham qualquer atraso no início do Período do Internato
Médico, ou interrupção do mesmo por qualquer motivo. Nessa situação uma
nova grade de horários será confeccionada mediante pedido do aluno, pela
Secretaria Geral do Internato e a Coordenação Geral do Internato, conforme
orientação anterior.
Tratando-se de treinamento contínuo e de imersão, não há subdivisão de
carga horária. A distribuição será atribuição de cada Coordenador de Área, pois, por
se tratarem de Áreas de Atuação com características completamente diferentes,
cada Coordenador orientará o funcionamento da sua Área respeitando essas
características.
Segundo a Resolução CNE/CES 3/2014 (Art. 24 § 10) ―o estágio obrigatório
em regime de internato do Curso de Graduação em Medicina", assim caracterizado
no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a jornada semanal de prática compreenderá
períodos de plantão que poderão atingir até doze (12) horas diárias, observando o
limite de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25
de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.
ART. 10-II §1º ―O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos
períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de
até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto
pedagógico do curso e da instituição de ensino.‖ Lei 11.788, de 25 de setembro de
2008.
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Os alunos devem exercer 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 seguindo as determinações do Coordenador de cada Área
(Rodízio).
Além das atividades de rotina, o aluno poderá ou não realizar plantões noturnos,
nos feriados e aos finais de semana, em regime de escalas, de acordo com as
características e necessidades da área em que atua.

Essas escalas também são

individualizadas e confeccionadas sob determinação de cada Coordenador de Área.

1.4 Frequência

A frequência será conferida diariamente nos Campos de Estágio.

Para

tanto, existe uma folha INDIVIDUAL de frequência, que será fornecida pela
Secretaria Geral do Internato mensalmente. Em alguns campos de estágio, a
frequência também pode ser registrada através de ponto digital.
Cada Rodízio tem uma característica de funcionamento, portanto a forma
de coleta de frequências pode variar. Os coordenadores poderão, caso seja
conveniente para o serviço, coletar frequências de formas diferentes da folha
tradicional, e naturalmente consolidar a frequência final e orientar a Coordenação
Geral do Internato se for o caso. No primeiro dia do estágio, o coordenador de cada
rodízio deve informar detalhadamente como a frequência é obtida naquele Rodízio
que se inicia.
É necessário que o Interno tenha total controle de suas frequências
evitando assim problemas nesse quesito.
A presença no estágio é cumprida de forma integral, sendo tolerados até no
máximo 5% de faltas em cada rodízio. Nos rodízios com duração de seis meses
(Medicina de Família e Comunidade e Medicina Interna) 5% corresponde a 11 faltas
e nos rodízios com duração de quatro meses (Clínica Cirúrgica, Pediatria e
Tocoginecologia) 5% corresponde a 08 faltas. As faltas são computadas por
TURNO, ou seja, MANHÃ OU TARDE. Consequentemente um dia inteiro de falta
CORRESPONDE A DUAS FALTAS.
Portanto, o total permitido de faltas nos rodízios de Medicina de Família e
Comunidade e Medicina Interna são 11 faltas, correspondem automaticamente em
cinco dias e meio ou onze turnos. Nos rodízios de Clínica Cirúrgica, Pediatria e

251

Tocoginecologia o total permitido de faltas serão 08 faltas, ou seja, quatro dias ou
oito turnos.
Essas faltas em nenhuma hipótese poderão ser compensadas, abonadas ou
submetidas a qualquer mecanismo de desconto. Os Coordenadores de Área NÃO
tem poder para promover qualquer mecanismo de compensação de faltas.
Essas
compensação.

faltas

são

computadas

e

pétreas

não

sendo

possível

Os coordenadores de área não poderão abrir nenhuma

exceção a essa determinação.
Acima do permitido (5% - 11 ou 08 turnos de faltas, dependendo do tempo
total do estágio), o aluno poderá ter faltas justificadas de no máximo, 07 dias
(quatorze turnos), que desta feita poderão ser compensadas.
Somente será considerada falta justificada quando o aluno ou seu
representante legal, entregar à Coordenação Geral do Internato em até no
máximo 48 horas úteis após o início do evento; o Atestado Médico ou justificativa
legal para a falta justificada dentro da classificação listada neste manual.
Em

nenhuma

hipótese,

sob

nenhum

pretexto

serão

aceitos

documentos de justificativa de faltas, fora do prazo já estipulado no parágrafo
anterior. Os Coordenadores dos Rodízios não tem autonomia para deliberar,
discutir ou modificar essa determinação.
Fora destas condições, a documentação de justificativa de falta não
será aceita, e não será aberta nenhuma exceção, e o Interno corre o risco de
reprovação por faltas.
Os documentos de justificativa de faltas não necessariamente necessitam
ser entregues à Coordenação Geral do Internato em mãos do Coordenador em
exercício. Poderão ser entregues na Secretaria Geral do Internato ou, em caso de
impossibilidade, entregar na Secretaria de Alunos ou em qualquer outro setor da
Instituição desde que seja devidamente protocolado com data e hora para registro
e adequação ao cumprimento do prazo estipulado. Na entrega, o colaborador da
Instituição que recebe se responsabiliza para passar, no menor prazo possível, o
documento para a Secretaria Geral do Internato, e como o documento estará
devidamente protocolado, o Interno fica protegido contra possíveis atrasos na
entrega do documento.
Vale ressaltar que a Instituição tem horários de trabalho pré-definidos para
seus colaboradores, portanto, fora do horário de funcionamento e principalmente
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FORA DO LIMITE FÍSICO DA INSTITUIÇÃO também não será recebido qualquer
documento dessa natureza em nenhuma hipótese.
A Instituição não funciona aos Sábados, Domingos, Feriados, em datas
festivas previamente determinadas, durante o período de férias coletivas ou
similares. A Instituição também não funciona após as 21h30minh nos dias
úteis.
O aluno é totalmente responsável para a entrega, protocolo e conhecimento
do colaborador que recebeu o documento, enquanto que o colaborador tem a
função de entregar à Secretaria do Internato o referido documento no menor prazo
possível. É importante que uma cópia do documento de justificativa (não há a
necessidade de autenticação) seja trazida e que o aluno ou seu representante legal
solicite ao colaborador que receber o documento que se identifique, assine essa
cópia, coloque data e hora do recebimento, e que o próprio aluno mantenha em seu
poder essa cópia devidamente protocolada para sua própria segurança.
O mecanismo de compensação de faltas justificadas funciona somente
durante o período do respectivo estágio (Rodízio) obrigatoriamente.
Não será possível nem permitida a compensação de faltas justificadas
fora do Rodízio onde as faltas justificadas aconteceram, nem tampouco ao
final de todos os Rodízios, mesmo que esse evento possa incorrer em atraso
na formação e possivelmente na data da Colação de Grau do aluno.

É vedado ao aluno que faltou acima de sete (07) dias (quatorze turnos justificados)
solicitar compensação destas faltas, sendo reprovado automaticamente.

§ ÚNICO: É vedado ao aluno compensar faltas não justificadas sob
qualquer circunstância, também é vedado a qualquer Coordenador
de Área permitir essa compensação de faltas não justificadas.

Os critérios de consideração para falta justificada são os seguintes:


Incapacidade física comprovada;



Estágios

Internacionais

(com

comprovação

documental,

e

se

o

documento de comprovação estiver escrito em língua estrangeira, o
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aluno deverá obrigatoriamente anexar uma tradução juramentada do
documento e entregar à Coordenação do Internato);


Apresentação de trabalhos em congressos, de importância macrorregional,
nacional ou internacional, obrigatoriamente sujeita a aprovação prévia da
Comissão do Internato, realizada em formulário próprio fornecido pela
Secretaria Geral do Internato. O aluno deverá obrigatoriamente encaminhar
requerimento para a Comissão do Internato pelo menos com 30 (trinta) dias
de antecedência do evento para avaliação da Comissão;



Gestor de órgão público municipal, estadual ou federal em exercício, em
solenidades oficiais onde sua ausência é injustificável ou insubstituível,
ficando a análise a critério da Comissão do Internato, devendo o aluno,
entregar documentação comprobatória;



Falecimento do cônjuge, filho, pais irmãos e avós – Até sete (07) dias
consecutivos;



Em caso de doença ou intervenções cirúrgicas de cônjuge ou parentes de
primeiro

grau

(Leia-se:

Pais,

irmãos

e

filhos),

com

atestado

de

acompanhamento detalhado devendo ser entregue à Coordenação do
Internato – Até três (03) dias consecutivos;


Convocação pelo Poder Judiciário, pelos órgãos Colegiados da Instituição
Estácio-FMJ ou por órgãos estudantis fora da região do Cariri;



Casamento do aluno, mediante a apresentação do devido comprovante – Até
sete (07) dias consecutivos;



Licença-paternidade – Até sete (07) dias consecutivos;

TODOS

OS

DOCUMENTOS

COMPROBATÓRIOS

DEVERÃO

SER

ENTREGUES À COORDENAÇÃO GERAL DO INTERNATO, NO PERÍODO DE
ATÉ QUARENTA E OITO (48) HORAS ÚTEIS A PARTIR DO INÍCIO DO
AGRAVO OU EVENTO. NÃO SERÁ ABERTA EXCEÇÃO. CONSTAM DESDE
MANUAL OS MECANISMOS DE ENTREGA DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: Afastamento especial
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Licença-maternidade – a aluna que der à luz poderá usufruir até o limite
máximo de seis (06) meses.

Deve obrigatoriamente repor toda a carga horária do período em que
permaneceu afastada. Essa reposição deve ocorrer assim que retornar
ao Campo de Estágio.
Caso o afastamento seja superior a sete dias, a aluna deverá reiniciar o
estágio, independente de quanto tempo já havia cumprido.

Qualquer afastamento maior do que sete (7) dias, NÃO poderá mais
ser compensado, devendo a aluna Gestante repetir DESDE O INÍCIO, o
Rodízio em tela, no momento que melhor lhe convier, durante a Gestação em
Curso ou mesmo após o Parto. A solicitação de início do novo período de
Estágio deverá ser confeccionada pela própria aluna através de requerimento
encaminhado à Secretaria do Internato, obedecendo à determinação de
reinício de Estágio já comentada nesse manual no Capítulo I, item 1.2
referente ao Trancamento de Matrícula. Essa determinação se deve à
orientação do Ministério da Educação no que tange à regulação do Internato
Médico em sua essência, sendo um mecanismo de Aprendizagem
considerado de IMERSÃO NO SERVIÇO, NÃO SENDO POSSÍVEL UM
AFASTAMENTO MAIOR DO QUE O JÁ PREVISTO (sete [07] dias), SEM
PREJUÍZO IMPORTANTE NA FORMAÇÃO. Por esse motivo, períodos de
afastamento superiores há sete (7), sob qualquer hipótese, incorrerão em
REPETIÇÃO DO ESTÁGIO DESDE O SEU INÍCIO À POSTERIORE.
O Regime Especial de Aprendizagem Domiciliar (READ), instrumento
regulamentado pelo MEC que garante ao aluno a condição de ser agraciado
com todas as atividades acadêmicas, inclusive provas, em sua residência em
horários pré-determinados, NÃO se aplica ao Internato pelo motivo exposto
no Parágrafo anterior, ou seja, o Internato Médico é um Estágio de IMERSÃO
NO SERVIÇO. Assim, é iminentemente PRÁTICO e dentro do Campo de
Estágio, não sendo possível a sua avaliação não cognitiva fora do dito
Campo, uma vez que a avaliação ao término do Estágio contempla além de
uma Avaliação cognitiva, uma avaliação de atitude e outra de habilidade. O
processo avaliativo do aluno está discriminado no Capítulo IV deste manual.
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Se a aluna Gestante estiver em exposição a agentes teratogênicos ou
possíveis indutores de Abortamento ou Parto Prematuro, deverão os
Coordenadores, obrigatoriamente, realocar a aluna Gestante de modo à não
expor a mesma a qualquer situação de risco para ela ou para o feto,
naturalmente após a Coordenação Geral do Internato receber orientação
através de Atestado Médico confeccionado e assinado pelo Médico Obstetra
que acompanha o período Pré-natal.
Qualquer outro agravo à saúde da aluna Gestante que não
relacionado diretamente ao período Gestacional, será tratado normalmente
utilizando o meio já previsto neste manual (Atestado Médico). Essa forma de
justificativa servirá tanto para possíveis faltas como também para mudança
de função dentro do Rodízio.
O Atestado SEMPRE deverá ser assinado pelo Médico Obstetra que
acompanha o Pré-Natal e deverá obrigatoriamente conter informações
detalhadas sobre o agravo à saúde, período de afastamento e a
necessidade ou não de mudança de função.

A documentação da justificativa deve ser encaminhada à Coordenação da
área e também à Coordenação do Internato até 48 horas úteis após a falta.
Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, faltas em plantões e em
evoluções de final de semana e feriados, devendo o aluno, quando impedido para
tal, solicitar troca com um colega e submeter a troca à aprovação da Coordenação
do Rodízio, fato que deverá ser devidamente registrado no livro de ocorrências. As
faltas em plantões são consideradas três (03) turnos (12h) e em evolução nos finais
de semana e/ ou feriados são consideradas dois (02) turnos, por se tratarem de
FALTAS GRAVES.

1.5 Férias

Durante os dois (02) anos de Internato, o aluno tem direito à um período de
férias determinado pela instituição
.
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§ Os alunos que iniciarem o seu Período de Internato Médico com atraso (em
relação à sua turma de origem) devido à pendência de renovação de matrícula
acadêmica e/ou por cursar disciplina em condições especiais, ou por qualquer
outro motivo, não poderão solicitar a utilização de parte das suas férias para
compensar os dias de atraso dentro do rodízio. Não serão permitidas
compensações de faltas e/ou atraso através de atividades extras como
plantões e evoluções em fim de semana ou quaisquer outras formas de
compensação.

CAPÍTULO II: ESTÁGIOS E CONVÊNIOS

2.1. Áreas de Estágio e Locais de Atuação

Durante o Internato, os alunos realizam estágios rotativos nas áreas de
Clínica Cirúrgica, Medicina de Família e Comunidade, Medicina Interna, Pediatria e
Tocoginecologia. Estes estágios serão realizados em Hospitais e Unidades da
Estratégia Saúde da Família (ESF) conveniadas com a Estácio - FMJ.
No início do semestre que precede o Internato, os alunos deverão
encaminhar (até 30 de abril ou 31 de outubro - conforme a turma) à Coordenação
do Internato a divisão dos grupos e a sequência dos rodízios. Caso não seja
respeitado esse prazo, caberá a Coordenação a distribuição dos alunos e a
determinação da sequência dos Rodízios.
As opções da turma serão respeitadas desde que haja distribuição
adequada do número de alunos em cada um dos grupos e subgrupos. Não havendo
distribuição correta, a Coordenação procede à divisão dos grupos favorecendo as
opções dos alunos que tiverem maiores médias baseadas nas notas do histórico
escolar da Estácio - FMJ.
Os alunos que por qualquer motivo iniciarem o internato em período
diferente da sua turma de origem serão encaixados nos grupos de rodízios com
menor número de internos, respeitando assim a distribuição coerente dos rodízios e
a avaliação dos Coordenadores de Área.

2.2. Estágio de alunos de outras instituições do País
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● Ao solicitar realização do Internato na Estácio - 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, considerando, para a autorização, a disponibilidade de vaga no
período para a área de estágio solicitada.


O número dos estagiários de outras instituições não poderá ultrapassar
5% do número de internos da Estácio - FMJ no período considerado;



Não serão aceitos internos de instituições estrangeiras;



Não haverá nenhuma obrigação da Estácio - FMJ com o estagiário
referente à hospedagem, alimentação e transporte;



O interno de outra instituição estará sujeito às normas gerais do Internato
da Estácio – FMJ;



Para alunos de outras instituições privadas, a contrapartida será
negociada com a Direção da Estácio – FMJ e seu Staff financeiro, não
cabendo à Coordenação do Internato, aos Coordenadores de área e
Coordenação do curso essa negociação;



Para alunos de instituições públicas, haverá necessidade de estabelecer
intercâmbio, permitindo receber no mínimo um número igual de nossos
alunos.

2.3 Estágio em instituições não vinculadas à Estácio - FMJ

Os alunos matriculados a partir do ano 2002 estão sujeitos às orientações
da Resolução CNE/CES 3/2014 (Art. 24 § 7º), que permite a ―realização de até 25%
(vinte e cinco por cento) da carga horária total estabelecida para o estágio fora da
Unidade da Federação em que se localiza a IES, preferencialmente nos serviços do
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Sistema Único de Saúde, bem como em instituição conveniada que mantenha
programas de Residência, credenciados pela Comissão Nacional de Residência
Médica, ou em outros programas de qualidade equivalente em nível internacional.
Podendo esses 25% serem divididos conforme a conveniência do aluno,
desde que respeite as seguintes condições:
1. O total de estudantes autorizados a realizar estágio fora da Unidade da
Federação em que se localiza a IES não poderá ultrapassar o limite de
50% (cinquenta por cento) das vagas do internato da IES para estudantes
da mesma série ou período. (Resolução CNE/CES 3/2014 - Art. 24 § 9º)
2. Nos estágios realizados nos campos da Estácio / FMJ com seis meses de
duração (Medicina de Família e Comunidade e Medicina Interna), o tempo
mínimo no serviço é de quatro meses e nos estágios com quatro meses
de duração (Clínica Cirúrgica, Pediatria e Tocoginecologia) o tempo
mínimo é de três meses. Ou seja, na primeira situação o aluno poderá
realizar até no máximo dois meses fora e na segunda situação, um mês.
3. A cada mês, o total de estudantes de cada subgrupo autorizados a
realizar o estágio fora dos campos da Estácio / FMJ não poderá
ultrapassar o limite de 30% (Trinta por cento).
4. O prazo para solicitação de rodizio externo será de dois (02) meses antes
da entrada nos rodízios de Medicina Interna e Medicina de Família e
Comunidade, e um (01) mês antes da entrada para os demais rodízios.
A Estácio - FMJ pode permitir, se o aluno assim desejar, que o estágio seja
realizado em hospitais ou em Instituições de ensino não vinculados à Estácio - FMJ,
dentro ou fora do Brasil. Para tanto é necessário que seja estabelecido Convênio
entre a Estácio - FMJ e a Instituição que receberá o aluno em conformidade com a
Lei 11.788 de 25/09/2008 (Em anexo).
Para rodízios por períodos até um mês, ou menos, NÃO haverá a
obrigatoriedade de existência de Convênio, entretanto haverá a obrigatoriedade de
cumprimento de todas as regras para o aceite da Instituição desejada bem como a
necessidade de firmar o TERMO DE COMPROMISSO de Estágios e Empregos (Em
anexo), regulamentando o Estágio.

A solicitação deverá ser encaminhada à

Coordenação do Internato pelo aluno, em formulário próprio, respeitando as normas
e prazos definidos pela Estácio - FMJ.
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Exceção: Os alunos com data de matrícula anterior à publicação da Resolução
CNE/CES Nº 4 de 7 de novembro de 2001 poderão realizar o Internato
integralmente fora da instituição ou do Distrito Geo Educacional que abriga o curso.

2.3.1 Aspectos considerados obrigatórios para o estabelecimento de Convênios
interinstitucionais:

1. Hospital com Programa de Internato e/ou Programas de Residência
Médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM).
2. Serviço de Medicina Comunitária ou Medicina da Família e Comunidade
vinculado a Instituição de Ensino Superior da área de Medicina de IES
Pública.

Caberá a Estácio - FMJ avaliar, deliberar e negociar sobre a eventual contrapartida
solicitada para estabelecimento do convênio.

§ Na área de Medicina de Família e Comunidade Comunitária não é permitido
realizar rodízio fora no primeiro mês, exceto quando tratar-se do rodízio
completo.

No caso do estágio ocupar período inferior a quatro meses para Clínica
Cirúrgica, Pediatria e Tocoginecologia ou seis meses para Medicina de Família e
Comunidade

e

Medicina

Interna,

o

restante

do

estágio

é

cumprido

obrigatoriamente na mesma área nas instituições ligadas à Estácio - FMJ.
Ao término do estágio o aluno deverá trazer uma avaliação, emitida pela
instituição concedente do estágio, em escala de 0 a 10 (zero a dez), referente à sua
atitude, conforme critérios definidos neste Manual. O aluno se submeterá, também,
a avaliação cognitiva e de habilidades pelos preceptores da Estácio - FMJ na área
cumprida externamente, e esta nota integrará o seu currículo, conforme o plano de
avaliação definido neste Manual.

2.4 Termo de Compromisso de Estágios e Empregos
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O Termo de Compromisso de Estágios e Empregos é um item obrigatório a
ser preenchido pelo aluno antes do início de cada rodízio. O Documento é uma
determinação do Ministério do Trabalho e Emprego, orientando um organismo
chamado Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A Lei nº 11.788, 25 de
setembro de 2008 define o Estágio como: ATO EDUCATIVO ESCOLAR
SUPERVISIONADO, DESENVOLVIDO DENTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Independentemente do Rodízio ser realizado nas Instituições vinculadas à Estácio
– FMJ ou outras Instituições, a finalidade desse documento é a proteção:
1- Do aluno com relação à eventualidade de danos físicos ou acidentes
decorrentes da atividade específica de Internato Médico no decurso
do estágio,
2- Da Instituição Estácio – FMJ que encaminha o aluno para o campo de
Estágio mediante a um documento que gera responsabilidades para as
Instituições em Saúde,
3- Das Instituições em Saúde que serão utilizadas pelo aluno como Campo
de Estágio no sentido de prevenção e proteção quanto às futuras
questões trabalhistas.
Cabe ao aluno obter o seu Termo de Compromisso seguindo a orientação da
Coordenação, abrindo requerimento no Sistema de Informações Acadêmicas (SIA)
da Estácio e trazendo para a Coordenação do Internato para devido preenchimento.
Todas as informações sobre esse item poderão ser obtidas pelo aluno na Secretaria
do Internato.
Cabe a Estácio – FMJ preencher os campos referentes ao plano de trabalho,
identificar o número da Apólice de Seguro e o nome da Companhia de Seguros
responsável, e ainda proceder as assinaturas devidas nos campos referentes à
Estácio – FMJ.
Cabe à Instituição que será Campo de Estágio, preencher os campos
referentes a ela, e proceder às assinaturas devidas.
Vale ressaltar que o Termo de Compromisso é OBRIGATÒRIO PARA O
INÍCIO DE TODOS OS RODÍZIOS, SEM EXCEÇÃO. Mesmo para o aluno que
cumprirá todos os rodízios na Estácio – FMJ existe a necessidade de
preenchimento correto do Termo de Compromisso. PARA CADA RODÍZIO DEVERÁ
SER PREENCHIDO UM TERMO DE COMPROMISSO DIFERENTE.
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Em caso do aluno cumprir um Rodízio em duas Instituições diferentes, é
importante que para cada período seja confeccionado um Termo de Compromisso
diferente.

CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia de ensino corresponde a treinamento em serviço, sob
supervisão, com a inserção do aluno nas redes de serviços de saúde da região. A
Resolução CNE/CES 3/2014 reforça a utilização de ―diferentes cenários de ensinoaprendizagem, em especial as unidades de saúde dos três níveis de atenção
pertencentes ao SUS, permitindo ao aluno conhecer e vivenciar as políticas de
saúde em situações variadas de vida, de organização da prática e do trabalho em
equipe multiprofissional‖.
O aluno é estimulado a utilizar seus conhecimentos prévios, a pensar
criticamente e a aplicar a Medicina Baseada em Evidência. Os preceptores buscam
utilizar metodologias que favorecem a participação ativa do aluno no processo
ensino-aprendizagem.
A carga teórica é representada por sessões do Programa de Educação
Continuada do corpo clínico dos Hospitais e Unidades de Saúde como também de
atividades didáticas especialmente destinadas aos alunos, tais como: sessões
clínicas, anatomoclínicas e clinico radiológicas, clubes de revista, sessões de
revisão e atualização de temas, grupos de TBL, etc. Estas atividades didáticas
devem ocupar um período não superior a 20% da carga horária total do estágio.
Art. 24 § 6º... ―com carga horária teórica que não seja superior a 20% (vinte por
cento) do total por estágio, em cada uma destas áreas.‖

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.
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CAPÍTULO IV: AVALIAÇÃO DO INTERNATO

A avaliação dos alunos é parte integrante do processo pedagógico e incide
sobre a frequência e o aproveitamento. É exigida a frequência mínima de 95% em
cada rodízio.
A avaliação do aproveitamento do aluno é consolidada pelos coordenadores de
área, estruturada e baseada em conhecimentos, habilidades e atitudes, através dos
seguintes métodos:


Avaliação cognitiva: Prova teórica realizada ao final do Rodízio, e /ou ao
final de cada Módulo do Rodízio, conforme programação prévia do
Coordenador.

A prova Teórica é OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS

ALUNOS. Essa avaliação terá PESO TRÊS (03).
§ O aluno que estiver cumprindo Rodízios em datas não regulares, ou seja,
não está inserido em nenhuma turma específica, deverá realizar a Avaliação
Cognitiva após o término do Rodízio, em data pré-agendada pela Coordenação
do Rodízio para a Avaliação Cognitiva da próxima turma. Ou seja, deverá
realizar a avaliação junto com a primeira turma que concluir o rodízio após o
seu período.


Avaliação de habilidades: Avaliação prática realizada no ―dia a dia‖ durante
as atividades rotineiras dos Rodízios, baseada em “check-list” estruturado,
e/ou cada Coordenador poderá realizar avaliações através de OSCEs
(Objective Structured Clinical Examination) como Simulação Realística. Essa
avaliação terá PESO cinco (05).
§ O aluno que cumpre rodízio fora, realizará, além da Avaliação Cognitiva
(Prova Teórica), também provas práticas onde serão contemplados os
diferentes setores da área, devendo retornar uma semana antes do término
do rodízio para realização da avaliação prática.

Vale ressaltar que cada

Rodízio tem uma sistemática própria para a aplicação dessa avaliação. A
nota de desempenho, fornecida pelo Serviço Externo onde o aluno cumpriu o
Rodízio deverá ser entregue na Secretaria do Internato.

§ O aluno que cumprir rodízio fora da Instituição Estácio-FMJ terá até
quarenta e cinco (45) dias corridos após o término do rodízio para
entregar à secretaria do Internato a nota de atitude. Esse prazo não será
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prorrogado em nenhuma hipótese. Após este período será considerada
nota “0” (zero) para Atitude, o que acarretará reprovação automática no
rodízio, e terá obrigatoriamente de cumprir novo Rodízio integralmente
conforme normas dos Critérios de Aprovação.
O aluno que estiver no último rodízio terá até 15 (quinze) dias corridos
da pré-data da Colação de Grau para entrega da nota. Após este período
o aluno ficará impossibilitado de colar grau na data prevista para a
turma.
Ficará isento da prova prática de cada Rodízio: O aluno que realizar no
mínimo 75% do respectivo Rodízio na ESTÁCIO - FMJ;


Avaliação de Atitude: Avalia comportamento ético; relacionamento com a
equipe,

paciente

e

preceptor;

interesse

pelas

atividades/iniciativa;

Pontualidade e assiduidade e participação nas atividades teóricas. Baseada
em ―check-list‖ estruturado. Essa avaliação terá PESO dois (02).

4.1 Critérios de Aprovação

4.1.1 Estará aprovado o aluno que obtiver o conjunto dos requisitos abaixo:


Nota igual ou maior 50% em cada uma das avaliações: cognitiva, habilidade,
desempenho e;



Média final igual ou maior 7,0 e;



Frequência mínima de 95% na área.

OBS.: Todos os critérios são obrigatórios e em nenhuma hipótese são
excludentes.

Se algum desses critérios não for atingido pelo aluno,

implicará em reprovação do Rodízio.

4.1.2 Com média final maior ou igual a 7,0, porém
 Com Avaliação Cognitiva menor que 50%, o aluno deverá se submeter a uma
nova avaliação teórica. Na eventualidade de nova reprovação (nota menor
que 50%) o aluno repetirá o rodízio integral na Estácio
§ O aluno que, por qualquer motivo, ATÉ MESMO ATESTADO MÉDICO,
faltar e não realizar a Avaliação Cognitiva (prova Teórica) será atribuída a
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nota zero (0) e o mesmo deverá realizar a Avaliação Cognitiva (prova
Teórica) em data pré-agendada pela Coordenação do Rodízio.

Na

eventualidade de nota menor que 50%, o aluno será considerado
REPROVADO e deverá repetir o Estágio integralmente na ESTÁCIO – FMJ.
● Com Avaliação de atitude menor que 50%, o aluno repetirá o rodízio integral
na Estácio - FMJ.
● Com Avaliação de Habilidades menor de 50%, o aluno repetirá o rodízio
integral na Estácio – FMJ.
§ O aluno que, por qualquer motivo, tiver que repetir um Rodízio, o fará de
forma integral e submeter-se-á a avaliação completa (cognitiva, habilidade
e desempenho) e o Rodízio deverá ser cumprido necessariamente na
ESTÁCIO – FMJ, não havendo possibilidade de cumprir fora.
§ Parágrafo 1: A nova avaliação teórica, quando necessária será agendada
com

o aluno

conforme

datas

das

avaliações

teóricas

da

turma

subsequente. NÃO HAVERÁ EM NENHUMA HIPÓTESE AGENDAMENTO DE
AVALIAÇÃO COGNITIVA INDIVIDUAL OU EXCLUSIVA, toda avaliação
cognitiva deverá ser realizada em datas conjuntas com alguma turma.
§ Parágrafo 2: Qualquer nota atribuída ao aluno é de competência total dos
Preceptores e Coordenadores de Área. Essas instâncias também serão as
mediadoras, caso haja alguma dúvida do aluno em relação às suas notas.
Em nenhuma hipótese a Coordenação do Internato, a Coordenação do
Curso ou a Diretoria Geral da Estácio – FMJ tem poder ou autoridade para
modificar ou pleitear qualquer mudança de nota ou avaliação.

CAPÍTULO V: REGIME DISCIPLINAR DO INTERNATO

1. Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
I- Advertência;
II- Repreensão;
III- Suspensão; e
IV- Desligamento.
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Parágrafo único. A pena de suspensão implica na consignação de ausência do
interno durante o período em que perdura a punição, ficando durante esse tempo,
impedido de participar de qualquer atividade do rodízio que está realizando.

2. Cabe ao Coordenador do Rodízio a aplicação das sanções disciplinares de
advertência, repreensão e de suspensão. A aplicação da sanção disciplinar de
desligamento competirá à Direção Geral, em conjunto com a Coordenação do Curso
e Comissão do Internato.

3. As penas previstas - Advertência, oral e sigilosa; Repreensão, por escrito;
Suspensão; Dispensa - são aplicadas nos seguintes casos:

I- Advertência;
a) Por descortesia aos Diretores, membros do Corpo Discente ou
qualquer outra autoridade da Estácio - FMJ ou da Mantenedora;
b) Por perturbação da ordem nas dependências da Estácio - FMJ; e
c) Por prejuízo material do patrimônio colocado à disposição da Estácio FMJ, além da obrigatoriedade do ressarcimento dos danos.

II- Repreensão:
a) Na reincidência dos itens a e b do inciso I; e
b) Por ofensa ou agressão verbal a outro aluno ou funcionário da Estácio FMJ.

III - Suspensão:
a) Na reincidência em qualquer dos itens anteriores;
b) Por desobediência ao Regimento ou a atos normativos baixados por
Órgãos competentes; e
c) Por ofensa aos Diretores, membros do Corpo Docente, membros do
Corpo Técnico-Administrativo, membros do Corpo Discente ou a
autoridades constituídas.

IV- Desligamento:
a) Por reincidência em qualquer dos itens do inciso anterior;
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b) Por ofensa grave ou agressão física aos Diretores, membros do Corpo
Docente, membros do Corpo Técnico-Administrativo e colaboradores,
membros do Corpo Discente ou a autoridades constituídas;
c) Por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal;
d) Por aliciamento ou incitação à deflagração de movimento que tenha por
finalidade a paralisação das atividades escolares ou participação neste
movimento; e
e) Por participação em passeatas, desfiles, assembléias ou comícios que
possam caracterizar calúnia, injúria ou difamação à Estácio -FMJ, à
Mantenedora ou a seus Diretores.

Quando necessário, o Coordenador do rodízio poderá convidar o aluno
―indisciplinado‖ para comparecer para advertência na Reunião da Comissão do
Internato.
§

Parágrafo

único:

O

Interno

fica

também

automaticamente

sujeito

às

determinações do Regulatório das Instituições em que está realizando os estágios.
Independente de a Instituição ser ligada à Estácio – FMJ ou ser Instituição
conveniada, e até mesmo Instituição utilizada para Estágios menores que 1 ( hum )
mês. Vale ressaltar que além dos mecanismos regulatórios, existem mecanismos
como por exemplo: Comissão de Ética de cada Instituição ou similar. Qualquer
evento comunicado pela Instituição em que o aluno estiver realizando o Estágio, que
desabone a conduta do mesmo, será avaliado pela Comissão do Internato e o aluno
ficará sujeito às penalidades já descritas nesse Manual.

Os casos não contemplados neste Manual são denominados CASOS
OMISSOS, e serão analisados minuciosamente pela Comissão do Internato e
deliberados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da FMJ.
As disposições acima entram em vigor a partir da data de sua aprovação no
Colegiado e CONSEPE, revogando-se automaticamente as disposições
anteriores.
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GRUPO A
Pediatria / Medicina Interna / Medicina Comunitária / Tocoginecologia / Clínica Cirúrgica
01

06

02

07

03

08

04

09

05

10

GRUPO B
Medicina Interna / Medicina Comunitária / Tocoginecologia / Clínica Cirúrgica / Pediatria
01

06

02

07

03

08

04

09

05

10

GRUPO C
Medicina Comunitária / Tocoginecologia / Clínica Cirúrgica / Pediatria / Medicina Interna
01

06

02

07

03

08

04

09

05

10

GRUPO D
Tocoginecologia / Clínica Cirúrgica / Pediatria / Medicina Interna / Medicina Comunitária
01

06

02

07
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REQUERIMENTO DE PERÍODO DE FÉRIAS
03

08

04

09

05

10

GRUPO E
Clínica Cirúrgica / Pediatria / Medicina Interna / Medicina Comunitária / Tocoginecologia
01

06

02

07

03

08

04

09

05

10

DATAS DOS RODÍZIOS
Rodízio
1º Rodízio
2º Rodízio
3º Rodízio
4º Rodízio
5º Rodízio

Início

Término
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Eu, ____________________________________________________ matrícula
Nº

_______________________,

regulamente

matriculado(a)

na

autorização para agendamento de férias do internato.
Período de _____ / _____ / _____ a _____ / _____ / _____
e _____ / _____ / _____ a _____ / _____ / _____
Na área de ______________________________________.

JUSTIFICATIVA:

Juazeiro do Norte, _______ de ____________________ de ________.

_________________________________________
Assinatura do Aluno

PARECER DA COMISSÃO:

(

) Deferido

(

) Indeferido

Juazeiro do Norte, _______ de ____________________ de ________.
Data e Assinatur

FMJ,

solicito
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Requerimento Comissão do Internato
Aluno(a): _________________________________________________________________________

Matrícula Nº: ________________________________________

Data da
Solicitação: _______/_______/__________
Itens
Requeridos

PROCESSO Nº ____________________

01

Declaração Realização do Internato Todo Fora

07

Entrega do Anexo 7

02

Declaração de Realização de 25% do Internato

08

Entrega do Anexo 8

03

Declaração de Data dos Rodízios

09

Justificativa de Faltas

04

Solicitação de Devolução da Prova Teórica

10

Solicitação da Carta da FMJ para SESu

05

Solicitação de 2ª Chamada da Prova do Estágio

11

Solicitação Para Participação em Eventos

06

Solicitação de Apresentação do TCC

12

Outros:____________________________

Fundamentação

______________________________________________
Assinatura do Aluno
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Via Estudante

Requerimento Comissão do Internato

Declaração Realização do Internato Todo Fora

Entrega do Anexo 8

Declaração de Realização de 25% do Internato
01 Declaração de Data dos Rodízios

Justificativa de Faltas
08 Solicitação de Carta da FMJ Para a SESu

02

Solicitação Para Participação em Eventos

03 Solicitação de 2ª Chamada de Prova do Estágio
04 Solicitação de Apresentação do TCC

09

05 Entrega do Anexo 7
06 Solicitação de Devolução da Prova Teórica

10
11

07
12 Outros: ________________________________________________________

Aluno(a): ____________________________________________________________________________________________________

Data da Solicitação _____/_____/________ Prazo de Entrega _____/_____/_________

___________________________________________________________________________
Assinatura da Coordenação do Internato

FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTEANEXO
– FMJ 8
COORDENAÇÃO DO CURSO / COMISSÃO DO INTERNATO
FORMULÁRIO CONFIRMANDO O ACEITE DO ALUNO
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Obs: o formulário abaixo deverá ser preenchido pelo supervisor do estágio da instituição onde
o aluno realizará o período do internato abaixo discriminado.

Instituição: _____________________________________________________________________
Área do Estágio: Clínica Cirúrgica ( ) Medicina Comunitária ( ) Medicina Interna ( )
Pediatria ( ) Tocoginecologia ( )
Nome do Supervisor: ______________________________________________________________
Função na Instituição: _____________________________________________________________
Nome do Aluno: __________________________________________________________________
Período do Estágio: ___/___/___ a ___/___/___
Carga Horária: 40 horas semanais
Atividades a serem realizadas pelo aluno durante o estágio:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Declaro estar ciente de que terei que acompanhar as atividades realizadas pelo aluno e de que terei
que avaliá-lo ao final do estágio (frequência e desempenho (nota 0 a 10)).

__________________, ______ de ______________de _____.
(local)

(data)
Atenciosamente,

_______________________________________________

ASSINATURA DO PRECEPTOR E CARIMBO

TELEFONES:

Declaro estar ciente de que terei que acompanhar as atividades realizadas pelo aluno e de que terei
que avaliá-lo ao final do estágio (frequência e desempenho (nota 0 a 10)).
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__________________, ______ de ______________de _____.
(local)

(data)
Atenciosamente,

_______________________________________________

ASSINATURA DO PRECEPTOR E CARIMBO

TELEFONES:

CENTRAL DE ESTÁGIOS E EMPREGOS
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°

REQUERIMENTO NO SIA N°

_______________ / ___________

_______________ / ___________

(a ser preenchido pela Secretaria)

(a ser preenchido pela aluno)

CONCEDENTE DO ESTÁGIO (EMPRESA)

CNPJ ou CPF e Registro
em Conselho

Endereço

CEP

E-mail

Tel.
(

Representante

Cargo

Local do Estágio (setor ou endereço do estágio)

INTERVENIENTE (INSTITUIÇÃO DE ENSINO)

CNPJ

)
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Endereço

CEP

Representante

Cargo

NOME DO(A) ESTAGIÁRIO(A)

MATRÍCULA

CPF

CURSO

UNIDADE/CAMPUS DO ALUNO

DURAÇÃO / PERÍODO DO ESTÁGIO:
......... meses. De ........./........../.......... a ........../........../..........
NÚMERO DA APÓLICE DE SEGURO

SEGURADORA

CLÁUSULAS DO TERMO DE COMPROMISSO

Cláusula 1ª

Cláusula 5ª

A Concedente autoriza o(a) estagiário(a) a
realizar, em suas dependências, um período de
estágio que se regerá pelo disposto no presente
instrumento.

Os seguintes fatos importarão na cessação
deste Termo de Compromisso, se oficialmente
comunicados à Concedente pela Interveniente:
término do curso, trancamento de matrícula,
abandono do curso ou transferência para outra
instituição de ensino.

Cláusula 2ª
O(a) estagiário(a), para quaisquer efeitos, não
terá vínculo empregatício com a Conveniada nem
com a Interveniente, conforme o Art. 3 da Lei
11.788, de 25/09/2008.
Cláusula 3ª
Durante sua permanência no local de estágio, o(a)
estagiário(a) estará segurado contra acidentes
pessoais, conforme prescreve o inciso IV, do Art.
9 da Lei 11.788, pela apólice supracitada neste
Termo de Compromisso.
Cláusula 4ª
O estágio poderá cessar, mediante simples aviso
por escrito, de qualquer das partes, não cabendo
indenizações a nenhuma delas. Da mesma forma,
poderá ser prorrogado mediante entendimento
entre o(a) estagiário(a) e a Concedente.

Cláusula 6ª
O(a)
estagiário(a)
deverá
cumprir
a
programação de estágio e o horário estabelecido
pela Concedente, desde que não coincida com
suas atividades acadêmicas. Na impossibilidade
de fazê-lo, deverá comunicar a seu orientador,
em tempo hábil.
Cláusula 7ª
A jornada de trabalho do(a) estagiário(a) e o
local do estágio estão especificados em campos
deste documento, respeitado o limite máximo de
6 (seis) horas diárias / 30 (trinta) horas
semanais, conforme o inciso II, do Art. 10, da Lei
11.788.
Cláusula 8ª
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Em consonância ao §2° do Art. 1, ao §2° do Art. 3
e ao Art. 15 da Lei 11.788, as atividades a serem
desenvolvidas pelo(a) estagiário(a), descritas no
verso deste Termo de Compromisso, deverão ser
pertinentes ao curso em que se encontra
matriculado(a), evitando-se o desvio para funções
inadequadas e estranhas à sua formação
acadêmica.

O(a) estagiário(a) será submetido(a) a
avaliações periódicas, a fim de que seja
verificado o seu desenvolvimento durante o
estágio, cujos resultados serão encaminhados à
Interveniente
em
forma
de
relatório
circunstanciado.

Cláusula 9ª

A Concedente se obriga a enviar à
Interveniente, com periodicidade mínima de 6
(seis) meses, relatório de atividades deste
estágio, com vista obrigatória do estagiário,
conforme o inciso VII, do Art. 9, da Lei 11.788.

O estágio será:
não remunerado, conforme permite o Art. 12
da Lei 11.788, devendo, porém, objetivar a
complementação do ensino e da aprendizagem
profissional do(a) aluno(a).

remunerado, pelo qual o(a) estagiário(a)
receberá
uma Bolsa de Complementação
Educacional mensal, no período do estágio, no
valor de R$ ............................, que deverá ser
paga até o 5°
(quinto) dia útil do mês
subsequente.

por
contraprestação:
................................................................................
............................
................................................................................
................................................................................
........................................................
Cláusula 10ª
As concessões de bolsa-auxílio e de auxíliotransporte são compulsórias, exceto nos casos de
estágios obrigatórios, conforme o Art. 12, da Lei
11.788.
Cláusula 11ª.
De acordo com o Art. 13 da Lei 11.788, o(a)
estagiário(a) terá direito a recesso remunerado de
trinta dias, após doze meses de estágio na
organização, a serem gozadas preferencialmente
durante as férias escolares. O período de recesso
será proporcional se o estágio for inferior a um
ano.
Cláusula 12ª

Cláusula 13ª

Cláusula 14ª
O(a) estagiário(a) se compromete a zelar pelos
instrumentos,
equipamentos,
materiais
e
instalações de propriedade da Concedente que
lhe forem confiados, reservando-se a esta o
direito de responsabilizá-lo(a) pelos danos que
por ele(a) tenham sido causados por dolo,
negligência, imprudência ou imperícia.
Cláusula 15ª
O(a) estagiário(a) se compromete a respeitar
regulamentos internos da Concedente e a
observar as normas que resguardam a
manutenção de sigilo sobre as informações a
que tiver acesso.
Cláusula 16ª
O(a) estagiário(a) expressa ter conhecimento de
que toda contribuição prática ou intelectual
desenvolvida em função de suas tarefas como
estagiário são de propriedade da Concedente,
não tendo direito de subtrair, na totalidade ou em
parte, programas, documentos ou arquivos.

Cláusula 17ª
Fica eleito o Foro da Comarca de(o) (nome da
Cidade) para dirimir quaisquer dúvidas que
possam surgir em decorrência do presente
documento, uma vez esgotadas todas as
possibilidades de entendimento amigável entre
os envolvidos. E por estarem justas e
contratadas, assinam as partes o presente
TERMO DE COMPROMISSO em 3 (três) vias
de igual teor e forma.

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° ____________ / ____________ (CONTINUAÇÃO)

DIA(S) E HORÁRIO(S) DO ESTÁGIO (MÍNIMO DE 30h semanais, §1° do Art. 10 da Lei
11.788)

2ª. FEIRA

3ª. FEIRA

4ª. FEIRA

5ª. FEIRA

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO

6ª. FEIRA

SÁBADO

DOMINGO
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Assinaturas Obrigatórias
Supervisor do estágio na empresa

Professor-orientador
Instituição de Ensino

Nome:

Nome:

Tel.:

Tel.:

Assinatura

Assinatura

Local e data de emissão:

,

de

Assinaturas Obrigatórias e Carimbos (se possível)

Concedente (Empresa)

Estagiário(a)

de

do

estágio

.

na
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ATENÇÃO ALUNO:
1. LEVE ESTE TC AO COORDENADOR DO CURSO PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO PLANO DE
ESTÁGIO;
2. FAÇA UM REQUERIMENTO NO SIA DE “ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO”;
3. TENHA À MÃO AS INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA ONDE VAI ESTAGIAR: CNPJ, ENDEREÇO, E-MAIL E
TELEFONE.

Interveniente (Instituição de Ensino)

4. ANOTE O NÚMERO DO REQUERIMENTO NO TC (NO ALTO, À DIREITA);

Contrato elaborado em conformidade com o que prescreve a Lei 11.788, de

5. ENTREGUE NA SECRETARIA AS VIAS DO TC PARA ASSINATURA.

25/09/2008.

Legislação Federal - Estágio - Lei 11788, de 25.09.08
LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a
redação do art. 428 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494,
de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de
março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da
Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
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CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO

Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam
freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental,
na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário
formativo do educando.
§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional
e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida
cidadã e para o trabalho.
Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do
curso.
§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.
§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida
à carga horária regular e obrigatória.
§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação
superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em
caso de previsão no projeto pedagógico do curso.
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no
§ 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados
os seguintes requisitos:
I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela
instituição de ensino;
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do
estágio e a instituição de ensino;
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas
no termo de compromisso.
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor
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da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do
art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.
§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação
contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes
estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou
reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação
aplicável.
Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério,
recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições
acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de
contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.
§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de
aperfeiçoamento do instituto do estágio:
I – identificar oportunidades de estágio;
II – ajustar suas condições de realização;
III – fazer o acompanhamento administrativo;
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;
V – cadastrar os estudantes.
§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração
pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.
§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular
estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições
para as quais não há previsão de estágio curricular.
Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes
cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.

CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus
educandos:
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I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente,
indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e
modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando;
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis)
meses, de relatório das atividades;
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para
outro local em caso de descumprimento de suas normas;
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de
seus educandos;
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de
realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três)
partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de
compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o
desempenho do estudante.
Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados
convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo
compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de que
tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.
Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição
de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que
trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.

CAPÍTULO III
DA PARTE CONCEDENTE

Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer
estágio, observadas as seguintes obrigações:
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I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando
por seu cumprimento;
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice
seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de
compromisso;
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação
de desempenho;
VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio;
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses,
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação
do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser
assumida pela instituição de ensino.

CAPÍTULO IV
DO ESTAGIÁRIO

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a
instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal,
devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não
ultrapassar:
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de
educação de jovens e adultos;
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do
ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.
§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que
não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas
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semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de
ensino.
§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou
finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à
metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do
estudante.
Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que
venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxíliotransporte, na hipótese de estágio não obrigatório.
§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e
saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.
§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do
Regime Geral de Previdência Social.
Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente
durante suas férias escolares.
§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário
receber bolsa ou outra forma de contraprestação.
§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira
proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.
Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no
trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da
legislação trabalhista e previdenciária.
§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este
artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão
definitiva do processo administrativo correspondente.
§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que
for cometida a irregularidade.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu
representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da
instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5o
desta Lei como representante de qualquer das partes.
Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das
entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:
I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;
II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;
III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;
IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.
§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de
trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio.
§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos,
os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.
§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo
resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.
§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de
nível médio profissional.
§ 5o Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez
por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.
Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei
apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.
Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
―Art. 428. …………………………………………………………….
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja
concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob
orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.
…………………………………………………………….
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§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos,
exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.
…………………………………………………………….
§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do
disposto no § 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à
escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.‖ (NR)
Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
―Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em
sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.
Parágrafo único. (Revogado).‖ (NR)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de
março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o
art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.
Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
André Peixoto Figueiredo Lima
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008

PROGRAMAS POR ÁREA

1. Clínica Cirúrgica
2. Medicina de Família e Comunidade
3. Medicina Interna
4. Pediatria
5. Tocoginecologi
CLÍNICA CIRÚRGICA

287

COORDENADOR DO ESTÁGIO NA INSTITUIÇÃO:
Dr Naésio Costa Pereira

DURAÇÃO DO ESTÁGIO: 120 dias – 720 a 960 horas

OBJETIVOS:
•
Capacitar o aluno para a vivência das patologias mais comuns na Cirurgia geral
e em diversas especialidades.
•
Capacitar o aluno a pensar clara e ordenadamente; aumentando seu senso
crítico para os problemas da Clínica Cirúrgica.
•
Estimular no aluno a curiosidade e a capacidade de portar-se diante das
dificuldades cirúrgicas, desenvolvendo a sua criatividade.
•
Proporcionar ao aluno, ampliação dos seus conhecimentos com aplicabilidade
prática integral.
•
Desenvolver no aluno o sentido ético, humano e de responsabilidade no
convívio com os pacientes sob seus cuidados.

ATIVIDADES:
Enfermarias:
•

Cirurgia Eletiva

•

Cirurgia de Urgência e Emergência

•

Cirurgia de Especialidades

Ambulatórios:
•

Cirurgia Geral

•

Especialidades

•

Cirurgia Ambulatorial (Pequenas cirurgias)

Centro Cirúrgico:
•

Cirurgias eletivas e de urgência e Emergência
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•

Cirurgias de especialidades

•

Anestesia

Atendimento em Emergência e Urgência
Atividades Teóricas

■ As atividades teóricas devem serão realizadas entretanto, não deverão utltrapassar
mais do que 20% ( dez por cento ) da carga horária do Rodízio.
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MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

COORDENADORA DO ESTÁGIO NA INSTITUIÇÃO:
Drª. Yana Paula Coêlho Correia Sampaio

DURAÇÃO DO ESTÁGIO: 180 dias – 1080 a 1440 horas

OBJETIVOS:
•
Desenvolver no aluno, habilidades para a prática da vigilância à saúde, de
acordo com o sistema nacional de saúde.
•
Capacitar o aluno para a realização da análise da situação da população e para
o planejamento das ações de saúde pertinentes à realidade local.
•

Capacitar o aluno para o atendimento ambulatorial conforme a demanda local.

•
Capacitar o aluno para a identificação da necessidade e realização de
referência dos casos que não tenham resolutividade na atenção primária.
•
Desenvolver no aluno habilidades para a realização de visitas domiciliares,
atividades de educação em saúde e de integração junto à comunidade adstrita.
•
Desenvolver no aluno o sentido ético, humano e de responsabilidade no
convívio com os pacientes sob seus cuidados.

ATIVIDADES:












Análise de situação das famílias
Reconhecimento das famílias e da área
Atendimento ambulatorial conforme programação da unidade
Visitas domiciliares sistemáticas
Trabalho com grupos (pacientes dos internos da unidade)
Educação em saúde
Preenchimento e análise do sistema de informação utilizado no Sistema Único
de Saúde
Participação da organização do atendimento na Unidade
Participação de reuniões com a comunidade
Reuniões de vigilância à saúde em equipe

Atividades Teóricas
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■ Ao longo de todo o estágio os alunos participam de atividades teóricas semanais
com a presença de todos os internos e alguns preceptores para discussão de casos clínicos e
temas específicos. As atividades teóricas não deverão ultrapassar mais do que 10% (dez por
cento) da carga horária do Rodízio.
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MEDICINA INTERNA
COORDENADOR (A) DO ESTÁGIO NA INSTITUIÇÃO:
Dr Pablo Pita

DURAÇÃO DO ESTÁGIO: 180 dias – 1080 a 1440 horas

OBJETIVOS:
Geral:
•
Proporcionar ao aluno habilidade no manejo de pacientes internados em
hospital no tocante a aspectos semiológicos, terapêuticos e humanitários.
Específicos:

Adquirir conhecimentos específicos na abordagem dos principais problemas de
pacientes internados em hospital geral;
Preencher adequadamente o prontuário médico;
Interpretar e analisar os principais exames complementares solicitados;
Fazer revisão de semiologia, de fisiopatologia dos principais sinais e sintomas clínicos
e correlacionando-os com o diagnóstico;
Desenvolver habilidades e atitudes éticas e humanitárias,
relacionamento com o paciente, a sua família e equipe multiprofissional;

necessários

no

Desenvolver e aprimorar o raciocínio clínico;
Conhecer os principais agentes farmacológicos prescritos, incluindo interações
medicamentosas e custos.

ATIVIDADES:

Enfermarias
Ambulatórios
Unidade de Terapia Intensiva
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Atendimento em Emergência e Urgência
Atividades Teóricas

■ As atividades teóricas devem serão realizadas entretanto, não deverão utltrapassar
mais do que 20% ( dez por cento ) da carga horária do Rodízio.
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PEDIATRIA

COORDENADORA DO ESTÁGIO NA INSTITUIÇÃO:
Drª Viviane Braga de Almeida

DURAÇÃO DO ESTÁGIO: 120 dias – 720 a 960 horas

OBJETIVOS:


Capacitar o aluno para a vivência da puericultura e das patologias mais comuns na
criança e no adolescente.



Capacitar o aluno a pensar clara e ordenadamente; aumentando seu senso crítico
para os problemas que envolvem a criança e o adolescente.



Estimular no aluno a curiosidade e a capacidade de portar-se diante das dificuldades
inerentes à prática pediátrica, desenvolvendo a sua criatividade.



Proporcionar ao aluno, ampliação dos seus conhecimentos com aplicabilidade prática
integral.



Desenvolver no aluno o sentido ético, humano e de responsabilidade no convívio com
os pacientes sob seus cuidados.

ATIVIDADES:

Enfermarias:
•

Pediatria Geral

•

Neonatologia

Terapia Intensiva em Pediatria Geral

Terapia Intensiva em Unidade Neonatal

Ambulatórios:
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•

Pediatria Geral

•

Puericultura

•

Especialidades

Atendimento de Urgência e Emergência
Atividades Teóricas

■ As atividades teóricas devem serão realizadas entretanto, não deverão utltrapassar
mais do que 10% ( dez por cento ) da carga horária do Rodízio.
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TOCOGINECOLOGIA

COORDENADORA DO ESTÁGIO NA INSTITUIÇÃO:
Drª Francisca de Cácia Fernandes

DURAÇÃO DO ESTÁGIO: 120 dias – 720 a 960 horas

OBJETIVOS:
•
Fornecer aos alunos subsídios teóricos-práticos para a formação na área de
domínio da especialidade de ginecologia e obstetrícia.
•
Fornecer aos alunos subsídios teóricos-práticos visando a integração do
conhecimento da área da especialidade ao conhecimento mais genérico da atenção à saúde
do indivíduo.
•
Fornecer aos alunos subsídios teóricos-práticos para uma reflexão sobre a
atenção integral à saúde da mulher, como ser biopsicosocial.

ATIVIDADES:

Enfermarias:
•

Puerpério

•

Cirurgia Ginecológica

•

Cirurgia de Especialidades Ginecológicas

Ambulatórios:
•

Puerpério

•

Especialidades Ginecológicas

•

Cirurgia Ambulatorial (Pequenas cirurgias)

•

Prevenção de Câncer Ginecológico
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Centro Cirúrgico:
•

Cirurgias eletivas e de urgência e Emergência

•

Cirurgias de especialidades

•

Sala de Parto

Atendimento em Emergência e Urgência
Atividades Teóricas

■ As atividades teóricas devem serão realizadas entretanto, não deverão utltrapassar
mais do que 10% ( dez por cento ) da carga horária do Rodízio.

Internato Médico
AVALIAÇÃO DE ATITUDE
ÁREA: _____________________________________________________
PRECEPTOR: ________________________________________________
DATA DO RODÍZIO: _____/____/_____ a ____/____/____

Pontuar os itens de 0 a 10 pontos de acordo com a legenda abaixo da tabela.
INTERNO

1

2

3

4

5

:6

TOTAL

:5=
:5=
:5=
:5=
:5=
:5=
:5=
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:5=
:5=
:5=
:5=
:5=
:5=

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Comportamento Ético
Utiliza com descrição as informações do paciente
Tem respeito diante das informações e colocações 5.
de professores e colegas
Possui conduta de respeito ao preceptor e aos
profissionais
Usa adequadamente a indumentária

Relacionamento com a equipe, paciente e
preceptor
Capacidade para superar os conflitos, de ouvir e
de refletir
Respeita os colegas, tem disposição para o
diálogo
Apresenta liderança
Aborda o paciente pelo nome e seu vocabulário é
acessível
Ler e utiliza o histórico do paciente
Tem capacidade de ouvir as críticas feitas pelo
professor/colega

3.5

Interesse pelas atividades /iniciativas
Modificou-se após as críticas
Tem entusiasmo, iniciativa, criatividade
Apresenta resultados da leitura
Participa de todas as atividades propostas,
contribui para os objetivos e capacidade para
resolução dos problemas
Integra-se ao contato com o paciente

4.
4.1
4.2
4.3

Pontualidade e Assiduidade
Está presente em todas as atividades planejadas
Chega no horário combinado
Entrega as atividades propostas em dia

Seminário (atividade teórica)
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Assinatura e Carimbo do Preceptor

Assinatura e Carimbo do Coordenador

Internato Médico
AVALIAÇÃO DE HABILIDADE
Interno: ___________________________________ Preceptor: _______________________________
Data da Avaliação: _______ de __________________ de 20___.

Parâmetro
1. Utilização do método clínico centrado na pessoa

Explora a pessoa e a experiência da pessoa com a doença

Entende a pessoa como um todo

Elabora projeto comum no manejo dos problemas

Intensifica a relação médico – pessoa/paciente
 Incorpora prevenção e promoção da saúde
 É realista
2. Anamnese:
 Utiliza técnicas de habilidade de comunicação;
 Colhe os dados essenciais relacionados ao problema trazido pelo
pessoa/paciente;
 Capta outras necessidades não abordadas naquele dia;
 Colhe dados relacionados à HPP, HF, além de história social e hábitos de
vida (quando necessário);
 Relata para o preceptor de forma coerente e respeitando a
pessoa/paciente;
3. Exame físico:
 Examina o essencial relacionado ao problema trazido pelo paciente;
 Procura sinais relacionados a fatores de risco para esta pessoa em
particular;
 Capacidade técnica para realizar exame físico;
 Explica para o paciente o exame realizado – pede autorização;
4. Raciocínio clínico:
 Levanta hipóteses diagnósticas coerentes;
 Conhecimento teórico sobre o caso – busca informações complementares
quando necessário;
 Solicita exames complementares com critérios – utiliza MBE;
 Sabe interpretar os exames complementares solicitados;

Nota

Valor
1,0

1,5

1,5

1,5
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5. Abordagem terapêutica
 Propõe terapêuticas medicamentosas
 Propõe terapêuticas não medicamentosas
 Explica para o paciente e acorda com ele o plano terapêutico;
 Sugere encaminhamentos adequados;
6. Registro
 Utiliza o SOAP como forma de registro na Atenção primária ou
 Utiliza o Registro Tradicional na atenção secundária e terciária e
 Registra no prontuário de forma clara e estruturada:
o Informações da anamnese
o Exame físico
o Hipóteses diagnósticas / problemas
o Conduta / plano terapêutico (medicações, MEV, solicitação de
exames, encaminhamentos)
 Faz referência de forma clara e estruturada
7. Evolução ao longo do estágio
 Muito grande
 Grande
 Pequena
 Muito pequena
 Insignificante

Assinatura e Carimbo do Preceptor

Assinatura e Carimbo do Coordenador

1,5

1,0

2,0
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ANEXO D

MANUAL DO TCC

Orientações gerais para defesa do trabalho de conclusão de curso

Redator:
Professor Mestre João Marcos Ferreira de Lima Silva

Professores colaboradores:
Professora Especialista Cicera Janielly de Matos Cassiano
Professor Mestre Francisco Antonio Vieira dos Santos

Juazeiro do Norte - CE
2016
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Apresentação

Estas orientações são destinadas aos alunos da Faculdade de Medicina de
Juazeiro do Norte, em processo de finalização do projeto de TCC e defesa deste.
As orientações serão organizadas nos tópicos a seguir:

1. Cadastro dos projetos de TCC junto ao NUP
2. Modalidades de trabalhos de conclusão de curso aceitas
3. Pesquisas envolvendo seres/informações humanas ou animais
4. Orientação e composição da banca de defesa e momento de defesa do trabalho
5. Depósito do trabalho final na biblioteca
6. Considerações finais
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1 CADASTRO DOS PROJETOS DE TCC JUNTO AO NUP

Por tratarem-se de projetos de pesquisa, os projetos de trabalho de
conclusão de curso devem ser cadastrados junto ao NUP, pelo menos no semestre
que antecede ao semestre em que realiza-se a defesa do TCC;
Projetos cadastrados junto ao NUP devem entregar relatórios semestrais
descrevendo sobre as atividades desenvolvidas ao termino de cada semestre em
que o projeto não foi concluido;
Projetos concluidos, ou seja, defendidos como TCC, devem encaminhar um
relatório para o NUP para fins de registro da conclusão da pesquisa.
Caso o projeto continue após defesa do TCC, deve ser informado junto ao
relátorio informações referentes (1) a conclusão de curso realizada a partir de
dados da pesquisa e (2) novo cronograma da pesquisa caso o cronograma inicial
esteja elaborada para encerramento com a defesa do TCC.
O professor orientador ou co-orientador (obrigatoriamente um destes
vinculado a instituição) deve ser o pesquisador responsável quando cadastrato o
projeto junto ao NUP, reassumindo o compromisso de dar continuidade a pesquisa
ou informando que outro professor estara assumindo a orientação do projeto, caso
este seja continuado após a defese do TCC;
Na mudança de professor responsável pelo projeto, este que passa a
assumir o projeto deve ser vinculado a instituição e declarar por escrito que esta
assumindo a orientação do projeto.
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2 Modalidades de trabalhos de conclusão de curso aceitos

A defesa do trabalho de conclusão de curso - TCC pode ser realizada nas
modalidades monografia ou artigo científico.

2.1 Monografia

O trabalho no formato monográfico deve ser desenvolvido seguindo as
orientações de confecção sistematizadas no documento Padrão orientado pela rede
ESTÁCIO de ensino, disponível na biblioteca da instituição no formato impresso e
em PDF, podendo o aluno solicitar uma copia da versão mais atual em formato PDF
por e-mail.

2.2 Artigo Cientifico

A modalidade de defesa no formato artigo cientifico apresenta algumas
variações em virtude da aprovação do trabalho em um periodico cientifico e
qualis/JCR que o periodico possui no ano em vigor da defesa.
Estas peculiaridades serão apresentadas no tópico 3 (Composição da
banca de defesa e momento de defesa do trabalho).
As orientações para formatação dos trabalhos no formatado de artigo cientifico
devem seguir a ABNT (NBR 6022 ou mais atual disponíveis na biblioteca),
independe deste ter sido encaminhado, aceito ou publicado em um periódico
cientifico.
Peculiaridades relacionadas a entrega da versão final para biblioteca são
apresentadas no tópico 4 (Depósito do trabalho final na biblioteca).
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3 PESQUISAS ENVOLVENDO SERES/INFORMAÇÕES HUMANAS OU ANIMAIS

Trabalhos envolvendo seres/informções humanas ou animais devem ser
encamihandos, obrigatoriamente, aprovação por parte de um Comité de Ética em
Pesquisa - CEP cadastrado na Plataforma Brasil (antigo SISNEP) para pesquisas
envolvendo seres humanos ou no COBEA para pesquisas com animais em
laboratório.
É importante que os alunos procurem seus orientadores para que seus
projetos sejam cadastrados na Plataforma Brasil com antecedencia suficiente para
que o começo das suas pesquisas não comprometa seu cronograma de execução,
considerando a modalidade de trabalho que o aluno tenha adotado.

3.1 Trabalhos que precisam ser encaminhandos para uma comissão de ética:
a) Aplicação de questionários de qualquer natureza;
b) Aplicação de intervenção/experimentação em humanos ou animais;
c) Consulta em prontuários;
d) Estudo ou relato de caso;
3.2 Trabalhos que não precisam ser encaminhados para uma comissão de
ética:
a) Estudos de revisão da literatura (revisão sistemática, meta-síntese,
meta-análise ou quaisquer estudos documentais de domínio público);
b) Análise de dados a partir de banco de dados públicos, tratados ou não,
disponibilizados por instituições responsáveis por estes dados.
c) Estudos a partir de ponto de vista filosófico ou reflexivo do próprio autor.
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4 ORIENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA BANCA DE DEFESA E MOMENTO DE
DEFESA DO TRABALHO

Pode orientar, co-orientar e fazer parte da banca de defesa dos trabalhos
de conclusão de curso docentes e/ou pesquisadores vinculados ou não a
instituição, que possua pos-graduado (especialista, mestre ou doutor) e curriculo
lattes.
A seguir são descriminadas as atribuições dos membros da banca, bem
como as exigências para que possam assumir respectivas funções:

4.1 Orientador e co-orientador

Obrigatóriamente um dos membros relacionadas a orientação deve possuir
pos-graduação strictu-senso (mestrado ou doutorado) e ser docente da Estácio
FMJ.
O orientador será identificado como primeiro responsável pelo acadêmico,
estando mais diretamente vinculado com o projeto do aluno, ou seja, deve possuir
formação que o possibilite orientar para confecção de um projeto/monografia/artigo
condizente com as espectativas de qualidade de um trabalho de conclusão de
curso.
O co-orientador é identificado como um colaborador para realização da
pesquisa, contribuindo em momentos pontuais que exijam/necessitem de uma
abordagem/análise da situação estudada que pode não ser domínimo do
orientador. Desta forma o acadêmico é favorecido por esta co-orientação para que
seu trabalho tenha mais qualidade, aproveitando as especificidades tratadas por
cada um dos professores vinculados a orientação.
Caso orientador ou Co-orientador (não é permitido que sejam os dois)
externos a instituição é necesário que este encaminhe seu curriculo lattes
atualizado (será considerado atualizado os curriculos atualizados no semestre em
vigor), cópia autenticada em cartório dos diplomas de graduação e pos-graduação
mais elevada, declaração de comprometimento em orientar/co-orientar o acadêmico
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responsável pelo projeto de pesquisa e declaração da instituição em que ensina,
caso possua este último tipo de vinculo, para que seja identificada na declaração de
participação da banca seu vinculo institucional.
É importante destacar que esta prática de convidar um membro externo
para composição da orientação é estimulada por parte dos professores da disciplina
de PTCC, visto que esta diversidade de opiniões durante a preparação do projeto e
realização da pesquisa possibilidade/oportuniza uma maior diversidade de debates
críticos sobre o tema pesquisado.

4.2 Momento da defesa do TCC

A presidência da banca de dafesa fica sob a responsabilidade de um dos
professores vinculados a orientação, prioritariamente ao orientador vinculado a
instituição, caso este nao seja vinculado a instituição passa para o co-orientador,
que obrigatotiamente precisa ser vinculado a instituição.
A apresentação do TCC deve ter duração total de 60 minutos, distribuidas
da seguinte forma:
a) Apresentação da pesquisa por parte do aluno - 20 minutos;
b) Arguição dos membros da banca - 30 minutos (sugeri-se que seja
destinado 10 mínutos para cada membro, mas esta logística de
arguição é de decisão do presidente da banca);
c) Apresentação antes da defesa, debate interno da banca para atribuição
da nota e agradecimentos/comentários após atribuição da nota - 10
minutos.
Observação: Resaltamos que esta divisão do tempo é uma sugestão, podendo ser
ajustada pelo presidente da banca.

4.3 Formato/Estrutura do trabalho apresentado na defesa do TCC
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O trabalho apresentado pelo aluno da disciplina de TCC pode ser do tipo
monográfico ou artigo cientifico. As padronizações que norteiam o trabalho no
formato monográfico sequem as orientações disponíveis na biblioteca da instituição.
Para os trabalhos no formato artigo científico, em virtude da situação em que o
trabalho pode encontrar-se, o formato de apresentação impresso e aspectos
avaliados na apresentação são diferenciados.
A seguir são apresentadas as peculiaridades da apresentação do trabalho no
formato artigo cientifico em virtude da forma como o artigo pode encontrar-se.
Situações/status em que o artigo pode encontrar-se no momento da defesa do TCC
Situação 1. Artigo científico não encaminhado para publicação;
Situação 2. Artigo científico aceito para publicação ou publicado.
Situação 1. Artigo cientifico não encaminhado
O TCC apresentado na modalidade artigo cientifico, não encaminhado para
publicação, deve ser formato segundo o padrão da ABNT (NBR 6022 - Informações
e documentação - Artigo em publicação periódico científico impressa

-

Apresentação).
Nesta situação o acadêmico não precisa indicar para qual periódico pretende
encaminhar seu manuscrito, visto que a banca a partir da apreciação do trabalho,
conclui sua arguição com a sugestão de possibilidades de publicação.
Nesta situação o TCC será avaliado integralmente pela apresentação expositiva
(até 1,0 ponto), arguição (até 2,0 pontos) e material escrito apresentado (até 7,0
pontos).
Situação 2. Artigo cientifico aceito para publicação ou publicado
Caso o artigo que seja defendido no TCC já tenha sido aceito para publicação, ou
publicado em revista que possua ISSN, a nota do material escrito passa a ser 7,0,
automaticamente após confirmação da coordenação pedagógica, coordenação do
curso ou comissão sugerida pela coordenação pedagógica. O fato do TCC possuir
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nota 7,0 em seu componente escrito não dispensa a obrigatoriedade da
apresentação.
É importante destacar que o artigo para este tipo de defesa só tem validade
quando:
1. Se o artigo for resultado de um projeto devidamente cadastrado no NUP;
2. O aluno for identificando na carta de aceito, ou artigo como primeiro autor;
3. Apresentar no artigo cientifico a identificação do vinculo com a instituição;
4. Possuir na composição dos coautores a presença do orientador e coorientador
(se este existir), sendo um destes vinculado a instituição e devidamente identificada
esta vinculação na carta de aceito ou artigo publicado;
5. Se o artigo possuir data de aceito/publicação posterior a data de termino do
primeiro semestre do curso em que está matriculado na instituição;
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5 DEPÓSITO DO TRABALHO FINAL NA BIBLIOTECA

Os trabalhos de TCC devem ser depositados na biblioteca até 15 dias após a
defesa deste trabalho;

Devem receber cópias impressas, encadernadas conforme as orientações padrões
fornecidas pela biblioteca: a biblioteca, orientador e coorientador, se este último
existir;

Alem das cópias impressas deve ser entregue duas versões digitalizadas (arquivo
único para cada) do trabalho nos formatos .DOC/.DOCX e PDF, os quais podem ser
gravados em uma mesma mídia (CD/DVD);

Trabalhos envolvendo seres humanos devem apresentar anexo com copia da
autorização da Plataforma Brasil para realização da pesquisa;

Deve ser apresentada declaração de algum profissional responsabilizando-se pelas
correções ortográficas e semânticas - revisão textual;

A formatação dos trabalhos defendidos na modalidade monográfica devem seguir
as orientações já disponíveis nos respectivos documentos localizados na biblioteca,
enquanto que defesas no formato de artigo cientifico devem ser formatados
conforme as orientações da ABNT (NBR 6022 - Informações e documentação Artigo em publicação periódico científico impressa - Apresentação).

Artigos encaminhados para publicação ou já publicado, que não seguem a
orientação da ABNT, ou publicados em outro idioma, devem ter esta versão incluída
nos apêndices do trabalho (Apêndice X - "Versão do artigo encaminhado para
publicação" ou "Versão do artigo publicado").
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta comissão encontra-se a disposição para quaisquer esclarecimentos,
sugerindo que o aluno e/ou professor que opte pela defesa na modalidade artigo
cientifico, procure o coordenador da disciplina de PTCC para que possa fornecer
informações e orientações adicionais que podem facilitar no sucesso da publicação
do artigo. Alguns aspectos que podem ser orientados pelos professores são os
seguintes:
a) Escolha do eixo temático da pesquisa;
b) Seleção de instrumentos e fontes bibliográficas adequadas e atuais;
c) Escolha de abordagem analítica das informações estudadas (qualitativa,
quantitativa ou mista);
d) Determinação do tamanho de amostras com perspectivas de generalização
de grupos populacionais;
e) Intermediação no contato com instituições para viabilizar o acesso a
informações;
f) Seleção de possíveis revistas para encaminhamento do artigo;
g) Elaboração de cronogramas para realização da pesquisa e submissão do
trabalho para uma revista;
h) Orientação para contratação de tradutores (caso necessário);
i) Outras dificuldades que possam ser discutidas e esclarecidas pelo
coordenador ou professores da instituição acessíveis a este coordenador.
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ANEXO E

PERIÓDICOS DISPONÍVEIS PARA O CURSO DE MEDICINA

PERIÓDICOS PARA MEDICINA
DISPONÍVEIS NO PORTAL EBSCO EM TEXTO COMPLETO
SUB-ÁREAS DA MEDICINA

PEDIATRIA
Publication Name

Academic Pediatrics
Acta Paediatrica
Acta Paediatrica. Supplement
African Journal of Paediatric
Surgery
Ambulatory Pediatrics
Annals of Tropical Paediatrics
Archives of Pediatrics &
Adolescent Medicine
BMC Pediatrics
Child's Nervous System
Clinical Pediatrics
Developmental Medicine & Child
Neurology
Developmental
Neurorehabilitation
European Journal of Pediatrics
European Journal of Pediatrics.
Supplement
Fetal & Pediatric Pathology
Hormone Research in
Paediatrics
Indian Journal of Pediatrics
Indian Pediatrics
JAMA Pediatrics
Jornal de Pediatria
Journal of Clinical Research in
Pediatric Endocrinology

Full Text Start

Full Text
Stop

01/01/2009
08/25/1998
10/01/1998
01/01/2009

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
6
Y
12
Y
12/31/2006
Y
Y

01/01/2004
03/01/1999
01/01/1998

12/31/2008
12/31/2011
12/31/2012

01/01/2001
01/01/2005
01/01/1962
11/01/2006

12

Y
Y
Y
Y

18

Y

12

Y
Y

18

Y
Y

12
12
1

Y
Y
Y
Y
Y

12

01/01/2007
01/01/1997
01/01/1997

01/31/2013

01/01/2004
01/01/2010

12/31/2011

01/01/1997
12/01/2007
01/01/2013
01/01/2011
06/01/2009

Y
Y
Y

322

Journal of Family Health Care
Journal of Paediatrics & Child
Health
Journal of Pediatric
Ophthalmology & Strabismus
Journal of Pediatric
Ophthalmology & Strabismus
Journal of Pediatric Psychology
Journal of Pediatric
Rehabilitation Medicine
Journal of Tropical Pediatrics
Maternal & Child Health Journal
Monographs of the Society for
Research in Child Development
Paediatric & Perinatal
Epidemiology
Paediatric Anaesthesia
Paediatrics & International Child
Health
Pediatric & Developmental
Pathology
Pediatric Allergy & Immunology
Pediatric Anesthesia
Pediatric Annals
Pediatric Blood & Cancer
Pediatric Cardiology
Pediatric Dermatology
Pediatric Diabetes
Pediatric Drugs
Pediatric Endocrinology,
Diabetes & Metabolism
Pediatric Hematology &
Oncology
Pediatric Nephrology
Pediatric Neurosurgery
Pediatric Pathology & Molecular
Medicine
Pediatric Pulmonology
Pediatric Radiology
Pediatric Rehabilitation
Pediatric Surgery International
Pediatric Transplantation
Pediatrics International
Physical & Occupational Therapy
in Pediatrics
Tropical Gastroenterology
Turkish Journal of Pediatrics
World Journal of Pediatrics
Child Health Alert

01/01/2013
01/01/1998

02/28/2015

01/01/2003

12/31/2010

Y

01/01/2003

12/31/2010

Y

12

Y
Y

01/01/1996
01/01/2011

12
12

Y
Y

01/01/1996
12/01/1997
01/01/1936

12
12
12

Y
Y
Y

01/01/1998

12

Y

12

Y
Y

01/01/2003

6

Y

01/01/1990
01/01/2004
01/01/2003
01/01/2012
01/01/2003
01/01/1983
03/01/2000
01/01/1999
03/01/2007

12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

01/01/1998
01/01/2012

12/31/2003

12/31/2010
12
12
12
12
06/30/2015

01/01/1999

18

Y

08/01/1996
01/01/1998
03/01/1998

12

Y
Y
Y

12
12
12
12
12
18

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12

Y
Y
Y

01/01/2012
01/01/2000
01/01/1999
01/01/2000
01/01/1999
02/01/1999
01/01/2000
01/01/2012
10/01/2007
02/01/2008
10/01/1996

10/31/2011
12/31/2003

12/31/2006

05/31/2010
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ONCOLOGIA
Publication Name

Acta Oncologica
Acta Oncologica. Supplement
Acta Radiologica
Analytical Cellular Pathology:
Cellular Oncology
Annals of Oncology
Annals of Surgical Oncology: An
Oncology Journal for Surgeons
Asia Pacific Journal of Clinical
Oncology
Australasian Radiology
BMC Cancer
Breast Cancer Research &
Treatment
Breast Disease
British Journal of Cancer
CA: A Cancer Journal for
Clinicians
Cancer & Metastasis Reviews
Cancer (0008543X)
Cancer Biology & Therapy
Cancer Biomarkers
Cancer Causes & Control
Cancer Chemotherapy &
Pharmacology
Cancer Chemotherapy &
Pharmacology. Supplement
Cancer Control: Journal of the
Moffitt Cancer Center
Cancer Cytopathology
Cancer Epidemiology
Cancer Gene Therapy
Cancer Imaging
Cancer Immunity
Cancer Immunology,
Immunotherapy
Cancer Investigation
Cancer Practice
Cancer Science
Carcinogenesis
Cellular Oncology
Cellular Oncology (2211-3428)
Clinical & Experimental
Metastasis

Full Text Start

05/18/1998
06/01/1998
01/01/1999
07/01/2010

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
18
Y
18
Y
06/30/2015
Y
Y

01/01/1996
07/01/2009

12
12

Y
Y

01/01/2010

12

Y

12

Y
Y
Y

01/01/1998
01/01/2001
01/01/2005
01/01/1998
01/01/1999
01/01/2010
09/01/2009
01/01/2012
01/01/2011
01/01/2005
02/01/2005
01/01/2000

Full Text
Stop

01/31/2008

11/30/2015

9
12

Y
Y
Y

12
12
9
12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y

12

Y

07/25/2015

07/01/2000
11/01/2014
06/01/2012
09/01/2012
01/01/1999
01/01/2008
01/01/2013
03/17/2000
01/01/2001
01/01/1998
01/01/2005
01/01/1996
01/01/2004
01/01/2011
01/01/2011

Y
12
08/26/2015
11/30/2015

12

07/31/2013
12
18
11/30/2002
12
06/30/2010
12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

324

Clinical Advances in Hematology
& Oncology
Current Oncology Reports
Current Treatment Options in
Oncology
European Journal of Cancer
Care
Familial Cancer
Gastric Cancer
Genes, Chromosomes & Cancer
Hematological Oncology
IARC Monographs on the
Evaluation of Carcinogenic
Risks to Humans
Indian Journal of Cancer
International Journal of Cancer
International Journal of Clinical
Oncology
International Journal of
Oncology
Japanese Journal of Clinical
Oncology
JNCI: Journal of the National
Cancer Institute
Journal of Cancer Education
Journal of Cancer Research &
Clinical Oncology
Journal of Cancer Research &
Therapeutics
Journal of Cancer Survivorship
Journal of Clinical Oncology
Journal of Dermatologic Surgery
& Oncology
Journal of Experimental
Therapeutics & Oncology
Journal of Gastrointestinal
Cancer
Journal of Hematology &
Oncology
Journal of Medical Imaging &
Radiation Oncology
Journal of Neuro-Oncology
Journal of Oncology
Management
Journal of Oncology Practice
Journal of Registry Management
Journal of Surgical Oncology
Klinicka Onkologie
Leukemia & Lymphoma

09/01/2011

Y

03/01/1999
02/01/2000

12
12

Y
Y

01/01/1998

12

Y

03/01/2003
03/01/2003
01/01/2012
01/01/2012
04/01/2014

12
12
12
12

Y
Y
Y
Y
Y

03/01/2003
01/01/2012
02/01/2003

12
12

06/01/2014

Y
Y
Y
Y

01/01/1996

12

Y

01/01/1996

12

Y

03/01/2004
04/01/2003

12
12

Y
Y

01/01/2005
01/01/2011
01/01/1983
01/01/1977

Y
12
12/31/1994

01/01/2003

Y

01/01/2007

12

01/01/2009

01/01/2012
08/01/2012
01/01/2012
07/01/2011
01/01/1998

Y
Y

02/01/2008
07/01/2009
01/01/2004

Y
Y
Y

12

Y

12

Y
Y

12/31/2005

12
18

Y
Y
Y
Y
Y
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Medical Oncology
Molecular Cancer
Nature Reviews Cancer
Neoplasia
Neuro-Oncology
Nutrition & Cancer
Oncogene
Oncologist
Oncology
Oncology (08909091)
Oncology Reports
Pathology & Oncology Research
Pediatric Blood & Cancer
Pediatric Hematology &
Oncology
Psycho-Oncology
Radiation Oncology
Strahlentherapie und Onkologie
Supportive Care in Cancer
Surgical Oncology
Targeted Oncology
Tumor Biology
Voprosy Onkologii

03/01/2013
01/01/2002
10/01/2001
04/01/1999
01/01/2004
01/01/1999
01/01/1997
08/01/2006
01/01/1998
02/01/2012
06/01/2014
01/01/2014
01/01/2012
01/01/1999
04/01/1992
01/01/2006
08/01/2006
01/01/2007
09/01/2012
01/01/2006
01/01/2005
07/01/2009

12
11/30/2015
12/31/2002

11/30/2015

12
12
18
12

12/31/2011

12
12
18
12
12
12
08/26/2015
12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

OBSTETRÍCIA
Publication Name

Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica
Archives of Gynecology &
Obstetrics
Australian & New Zealand
Journal of Obstetrics &
Gynaecology
BJOG: An International Journal
of Obstetrics & Gynaecology
Ginecologia y Obstetricia de
Mexico
Gynecologic & Obstetric
Investigation
Infectious Diseases in Obstetrics
& Gynecology
Journal of Obstetrics &
Gynaecology
Journal of Obstetrics &
Gynaecology Research

Full Text Start

Full Text
Stop

01/01/1999

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
12
Y

01/01/2000

12

Y

01/01/2003

12

Y

01/01/2004

12

Y

01/01/1998
01/01/2005

Y
12/31/2011

Y

01/01/2003

Y

01/01/2002

18

Y

01/01/2003

12

Y
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Prenatal Diagnosis
Akusherstvo i Ginekologiia

01/01/2012
11/01/2013

12

Y

GINECOLOGIA
Publication Name

Full Text Start

Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica
Archives of Gynecology &
Obstetrics
Australian & New Zealand Journal
of Obstetrics & Gynaecology
BJOG: An International Journal of
Obstetrics & Gynaecology
Czech Gynaecology / Ceska
Gynekologie
Ginecologia y Obstetricia de
Mexico
Gynecologic & Obstetric
Investigation
Gynecological Endocrinology
Infectious Diseases in Obstetrics &
Gynecology
International Urogynecology
Journal
Journal of Obstetrics &
Gynaecology
Journal of Obstetrics &
Gynaecology Research
Akusherstvo i Ginekologiia

Full Text
Stop

01/01/1999

Full
PeerText
Reviewe
Delay
d
(Months
)
12
Y

01/01/2000

12

Y

01/01/2003

12

Y

01/01/2004

12

Y

01/01/2011

Y

01/01/1998

Y

01/01/2005

12/31/201
1

Y

09/01/2003
01/01/2003

18

Y
Y

01/01/2010

12

Y

01/01/2002

18

Y

01/01/2003

12

Y

11/01/2013

SAÚDE DA FAMÍLIA
Publication Name

Clinical Child & Family
Psychology Review
Clinical Child & Family
Psychology Review
Family Process
Family Process
Family Process

Full Text Start

03/01/1998

Full Text Full Text
PeerStop
Delay Reviewed
(Months)
12
Y

03/01/1998

12

Y

03/01/2000
03/01/2000
03/01/2000

12
12
12

Y
Y
Y
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Family Process
Family Process
Journal of Child Sexual Abuse
Journal of Child Sexual Abuse
Journal of Child Sexual Abuse
Journal of Child Sexual Abuse
Journal of Marital & Family
Therapy
Journal of Marital & Family
Therapy

03/01/2000
03/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2006

12
12
18
18
18
18

01/01/2006

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

OROTOPEDIA
Publication Name

Acta Orthopaedica
Acta Orthopaedica (Supplement)
Acta Orthopaedica Scandinavica
Acta Orthopaedica
Traumatologica Turcica
Acta Ortopedica Mexicana
Archives of Orthopaedic &
Trauma Surgery
Clinical Orthopaedics & Related
Research
Clinics in Orthopedic Surgery
Der Orthopäde
Instructional Course Lectures
International Orthopaedics
Iowa Orthopaedic Journal
Journal of Knee Surgery (SLACK
Incorporated)
Journal of Orthopaedic Research
Journal of Orthopaedic Science
Journal of Orthopaedic Surgery
& Research
Journal of Orthopaedic Surgery
(10225536)
Journal of Orthopaedics &
Traumatology
Journal of the American
Academy of Orthopaedic
Surgeons
Operative Orthopädie und
Traumatologie
Orthopaedic Surgery

Full Text Start

01/01/2005
01/01/2005
08/01/1998
07/01/2010

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
Y
Y
12/31/2004
Y
Y

01/01/2007
01/01/2000

12

Y
Y

01/01/2011

12

Y

07/01/2011
01/01/2007
01/01/2009
01/01/2007
01/01/2011
01/01/2003
07/01/2012
01/01/2011
01/01/2006

Full Text
Stop

12
01/13/2016
12
12/31/2009

12/31/2015

12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12/01/2006

Y

01/01/2007

Y

03/01/2010

01/13/2016

Y

02/01/2005

12

Y

01/01/2011

12

Y

328

Orthopaedics, Traumatology,
Rehabilitation / Ortopedia,
Traumatologia, Rehabilitacja
Orthopedics

07/01/2012

01/01/2003

Y

12/31/2010

Y

GERIATRIA
Publication Name

Full Text Start

American Journal of Geriatric
Cardiology
BMC Geriatrics
Dementia & Geriatric Cognitive
Disorders
Experimental Aging Research
Geriatrics & Gerontology
International
International Journal of Geriatric
Psychiatry
Journals of Gerontology Series
A: Biological Sciences & Medical
Sciences
Journals of Gerontology Series
B: Psychological Sciences &
Social Sciences
Psychogeriatrics
Zeitschrift für Gerontologie und
Geriatrie

Full Text
Stop

01/01/2003

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
01/31/2008
Y

01/01/2001
01/01/2005

12/31/2011

Y
Y

01/01/1998
12/01/2001

18
12

Y
Y

07/01/1986

12

Y

01/01/1996

12

Y

01/01/1996

12

Y

03/01/2008
01/01/2004

12
12

Y
Y

GASTRENTEROLOGIA
Publication Name

Acta Gastro-Enterologica Belgica
American Journal of
Gastroenterology
Best Practice & Research in
Clinical Gastroenterology
BMC Gastroenterology
Canadian Journal of
Gastroenterology
Canadian Journal of
Gastroenterology & Hepatology
Chinese Journal of Digestive
Diseases

Full Text Start

Full Text
Stop

08/01/2010
01/01/1954

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
Y
10/31/2015
12
Y

09/01/2012

06/01/2015

Y

01/01/2001
09/01/2011

12/31/2013

Y
Y

01/01/2014
09/01/2000

Y
12/31/2006

Y

329

Current Gastroenterology
Reports
Digestion
Digestive Diseases
Digestive Diseases & Sciences
Digestive Endoscopy
Diseases of the Esophagus
Gastric Cancer
Helicobacter
Indian Journal of
Gastroenterology
Journal of Digestive Diseases
Journal of Gastroenterology
Journal of Gastroenterology &
Hepatology
Journal of Gastrointestinal &
Liver Diseases
Journal of Gastrointestinal
Cancer
Journal of Gastrointestinal
Surgery
Korean Journal of
Gastroenterology
Neurogastroenterology & Motility
Scandinavian Journal of
Gastroenterology
Scandinavian Journal of
Gastroenterology. Supplement
Tropical Gastroenterology
Turkish Journal of
Gastroenterology
World Journal of
Gastroenterology

02/01/1999
01/01/1998
01/01/2005
07/01/2009
01/01/2009
01/01/1999
03/01/2003
01/01/1998
01/01/2009

12

Y

12
12
12
12
12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12
12
12

Y
Y
Y

12/31/2011
12/31/2011

01/01/2007
02/01/1998
12/01/1998
09/01/2009

Y

01/01/2007

12

Y

01/01/2010

12

Y

07/01/2011

Y

11/01/1998
04/01/1998

12
18

Y
Y

04/01/1998

18

Y

01/01/2012
05/01/2015
01/07/2008

Y
Y
12/31/2009

Y

UROLOGIA
Publication Name

Addiction Biology
Addiction Biology
Archivos Espanoles de Urologia
BJU International
BMC Nephrology
BMC Urology
Current Urology Reports
Der Urologe A
International Journal of Urology

Full Text Start

01/01/2002
01/01/2002
03/01/2015
01/01/1999
01/01/2000
01/01/2001
03/01/2000
01/01/1997
02/01/1999

Full Text Full Text
PeerStop
Delay Reviewed
(Months)
12
Y
12
Y
Y
12
Y
Y
Y
12
Y
12
Y
12
Y
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International Urogynecology
Journal
International Urology &
Nephrology
Japanese Journal of Urology /
Nihon Hinyokika Gakkai Zasshi
Journal of Endourology
Journal of Nephrology (JNonline)
Nefrologia
Nephrology
Nephrology Dialysis
Transplantation
Nephrology News & Issues
Pediatric Nephrology
Pituitary
Pituitary
Psychiatry & Clinical
Neurosciences
Psychiatry & Clinical
Neurosciences
Psychophysiology
Psychophysiology
Renal Failure
Restorative Neurology &
Neuroscience
Restorative Neurology &
Neuroscience
Saudi Journal of Kidney Diseases
& Transplantation
Scandinavian Journal of Urology
Social Cognitive & Affective
Neuroscience
Social Cognitive & Affective
Neuroscience
Social Neuroscience
Social Neuroscience
Somatosensory & Motor Research
Somatosensory & Motor Research
Synapse
Synapse
Urolithiasis
Urologia
Urology Journal
World Journal of Urology
Zhonghua Nankexue / National
Journal of Andrology

01/01/2010

12

Y

01/01/2011

12

Y

10/01/2010
01/01/2012
01/01/2008
12/01/2008
01/01/2000
01/01/1996

Y
12
12
12
12

Y
Y
Y
Y
Y

03/01/2010
08/01/1996
01/01/2011
01/01/2011
01/01/1998

12
12
12
12

Y
Y
Y
Y
Y

01/01/1998

12

Y

01/01/1964
01/01/1964
01/01/2000
02/01/1998

12
12
18
12

Y
Y
Y
Y

02/01/1998

12

Y

01/01/2006

Y

01/01/2013
06/01/2006

18
12

Y
Y

06/01/2006

12

Y

03/01/2006
03/01/2006
01/01/1997
01/01/1997
08/01/2012
08/01/2012
01/01/2013
01/01/2010
01/01/2009
02/01/2000
04/01/2010

18
18
18
18
12
12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12
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OTORRINOLARINGOLOGIA
Publication Name

Full Text Start

Full Text
Stop

Full
PeerText
Reviewe
Delay
d
(Months
)
18
Y
18
Y

Acta Oto-Laryngologica
Acta Oto-Laryngologica
(Supplement)
American Journal of
Otolaryngology
American Journal of Rhinology

01/01/1998
05/27/1998

American Journal of Rhinology &
Allergy
Annals of Otology, Rhinology &
Laryngology
Archives of Otolaryngology - Head
& Neck Surgery
Audiology & Neuro-Otology

01/01/2009

Y

01/01/2002

Y

Clinical Otolaryngology
Clinical Otolaryngology & Allied
Sciences
ENT: Ear, Nose & Throat Journal
European Archives of Oto-RhinoLaryngology
Head & Neck
Head & Neck Pathology
HNO
JAMA Otolaryngology-Head &
Neck Surgery
JARO - Journal of the Association
for Research in Otolaryngology
Journal of Otolaryngology

01/01/2005
01/01/1998

Journal of Otolaryngology -- Head
& Neck Surgery
Laryngoscope
Rhinology
Rhinology Supplement
Turkish Journal of Ear, Nose &
Throat / Kulak Burun Bogaz ihtisas
dergisi
Vestnik Otorinolaringologii

02/01/2008

09/01/2012
01/01/2003

01/01/1998
01/01/2005

08/26/201
5
12/31/200
8

Y
Y

12/31/201
2
12/31/201
1

Y
Y
12

12/31/200
4

Y
Y

07/01/1994
01/01/2000

12

Y
Y

09/01/2005
09/01/2007
01/01/1997
01/01/2013

12
12
12
1

Y
Y
Y
Y

02/01/2003

12

Y

01/01/1997

01/01/2010
12/01/2008
01/01/2008
07/01/2011

01/01/2014

12/31/200
7

Y
Y
12

Y
Y
Y
Y

Y
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NEUROLOGIA
Publication Name

Acta Neurobiologiae
Experimentalis
Acta Neurobiologiae
Experimentalis
Acta Neurologica Belgica
Acta Neurologica Belgica
Acta Neurologica Scandinavica
Acta Neurologica Scandinavica
Addiction Biology
Addiction Biology
Amyotrophic Lateral Sclerosis
Amyotrophic Lateral Sclerosis
Amyotrophic Lateral Sclerosis &
Frontotemporal Degeneration
Amyotrophic Lateral Sclerosis &
Frontotemporal Degeneration
Amyotrophic Lateral Sclerosis &
Other Motor Neuron Disorders
Amyotrophic Lateral Sclerosis &
Other Motor Neuron Disorders
Annals of Neurology
Annals of Neurology
Annual Review of Neuroscience
Annual Review of Neuroscience
Archives of Neurology
Archives of Neurology
ASN Neuro (Portland Press Ltd.)
ASN Neuro (Portland Press Ltd.)
Autonomic & Autacoid
Pharmacology
Autonomic & Autacoid
Pharmacology
Behavioural Neurology
Behavioural Neurology
BMC Neurology
BMC Neurology
BMC Neuroscience
BMC Neuroscience
Brain Imaging & Behavior
Brain Imaging & Behavior
Brain Injury
Brain Injury
Brain Pathology
Brain Pathology

Full Text Start

Full Text
Stop

08/01/2012

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
Y

08/01/2012
03/01/2011
03/01/2011
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2013

Y
12
12
12
12
12
12

18

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

18

Y

12/31/2012
12/31/2012

01/01/2013
12/01/1999

12/31/2005

Y

12/01/1999

12/31/2005

Y

01/01/2012
01/01/2012
01/01/1997
01/01/1997
01/01/1998
01/01/1998
05/01/2012
05/01/2012
02/01/2002
02/01/2002
03/01/1998
03/01/1998
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2000
01/01/2000
06/01/2007
06/01/2007
08/01/1997
08/01/1997
01/01/2006
01/01/2006

12
12

12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12

Y

12
12
18
18
12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

07/31/2005
07/31/2005
12/31/2012
12/31/2012
12/31/2013
12/31/2013
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Brain Structure & Function
Brain Structure & Function
Brain Topography
Brain Topography
Brain, Behavior & Evolution
Brain, Behavior & Evolution
Brain: A Journal of Neurology
Brain: A Journal of Neurology
British Journal of Neurosurgery
British Journal of Neurosurgery
Canadian Journal of Neurological
Sciences
Canadian Journal of Neurological
Sciences
Cellular & Molecular
Neurobiology
Cellular & Molecular
Neurobiology
Cerebellum
Cerebellum
Cerebral Cortex
Cerebral Cortex
Child's Nervous System
Child's Nervous System
Clinical Autonomic Research
Clinical Autonomic Research
Clinical Neurology &
Neurosurgery
Clinical Neurology &
Neurosurgery
CNS Drug Reviews
CNS Drug Reviews
CNS Drugs
CNS Drugs
CNS Neuroscience &
Therapeutics
CNS Neuroscience &
Therapeutics
Computational Intelligence &
Neuroscience
Computational Intelligence &
Neuroscience
Current Neurology &
Neuroscience Reports
Current Neurology &
Neuroscience Reports
Der Nervenarzt
Der Nervenarzt
Developmental Medicine & Child

01/01/2007
01/01/2007
03/01/2009
03/01/2009
01/01/1998
01/01/1998
01/01/1996
01/01/1996
02/01/1995
02/01/1995
01/01/2007

12
12
12
12
12/31/2011
12/31/2011
12
12
18
18

01/01/2007

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

01/01/2007

12

Y

01/01/2007

12

Y

01/01/2002
01/01/2002
01/01/1996
01/01/1996
01/01/2005
01/01/2005
02/01/2003
02/01/2003
09/01/2012

12
12
12
12
12
12
12
12
08/26/2015

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

09/01/2012

08/26/2015

Y

06/01/2006
06/01/2006
01/01/1998
01/01/1998
03/01/2008

12/31/2007
12/31/2007
06/30/2015
06/30/2015
12

Y
Y
Y
Y
Y

12

Y

03/01/2008
01/01/2007

Y

01/01/2007

Y

02/01/2001

12

Y

02/01/2001

12

Y

01/01/2007
01/01/2007
11/01/2006

12
12
12

Y
Y
Y
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Neurology
Developmental Medicine & Child
Neurology
Developmental Neurobiology
(19328451)
Developmental Neurobiology
(19328451)
Developmental
Neurorehabilitation
Developmental
Neurorehabilitation
Developmental Neuroscience
Developmental Neuroscience
European Archives of Psychiatry
& Clinical Neuroscience
European Archives of Psychiatry
& Clinical Neuroscience
European Journal of Neurology
European Journal of Neurology
European Journal of
Neuroscience
European Journal of
Neuroscience
European Neurology
European Neurology
Experimental Brain Research
Experimental Brain Research
Functional Neurology
Functional Neurology
Genes, Brain & Behavior
Genes, Brain & Behavior
Glia
Glia
Hippocampus
Hippocampus
Human Brain Mapping
Human Brain Mapping
International Journal of
Neuroscience
International Journal of
Neuroscience
Invertebrate Neuroscience
Invertebrate Neuroscience
JAMA Neurology
JAMA Neurology
Journal of Autonomic
Pharmacology
Journal of Autonomic
Pharmacology

11/01/2006

12

Y

07/01/2012

12

Y

07/01/2012

12

Y

01/01/2007

18

Y

01/01/2007

18

Y

12

Y
Y
Y

02/01/1998

12

Y

01/01/2000
01/01/2000
01/01/1998

12
12
12

Y
Y
Y

01/01/1998

12

Y

01/01/2005
01/01/2005
02/01/1998

01/01/1998
01/01/1998
01/01/2000
01/01/2000
12/01/2009
12/01/2009
01/01/2003
01/01/2003
06/15/2012
06/15/2012
07/01/2012
07/01/2012
07/01/2012
07/01/2012
01/01/1997

12/31/2011
12/31/2011

12/31/2011
12/31/2011

12
12
12
12
12
12
12
12
18

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

01/01/1997

18

Y

01/01/2011
01/01/2011
01/01/2013
01/01/2013
01/01/1998

12
12
1
1
12/31/2001

Y
Y
Y
Y
Y

01/01/1998

12/31/2001

Y

12
12
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Journal of Child Neurology
Journal of Child Neurology
Journal of Cognitive
Neuroscience
Journal of Cognitive
Neuroscience
Journal of Comparative
Neurology
Journal of Comparative
Neurology
Journal of Computational
Neuroscience
Journal of Computational
Neuroscience
Journal of Integrative
Neuroscience
Journal of Integrative
Neuroscience
Journal of Molecular
Neuroscience
Journal of Molecular
Neuroscience
Journal of Neural Transmission
Journal of Neural Transmission
Journal of Neuro-Oncology
Journal of Neuro-Oncology
Journal of Neuroendocrinology
Journal of Neuroendocrinology
Journal of Neurogenetics
Journal of Neurogenetics
Journal of Neuroimaging
Journal of Neuroimaging
Journal of NeuroImmune
Pharmacology
Journal of NeuroImmune
Pharmacology
Journal of Neurology
Journal of Neurology
Journal of Neuroscience
Research
Journal of Neuroscience
Research
Journal of NeuroVirology
Journal of NeuroVirology
Journal of Psychiatry &
Neuroscience
Journal of Psychiatry &
Neuroscience
Journal of the History of the

01/01/2001
01/01/2001
07/01/1996

12/31/2006
12/31/2006
12

Y
Y
Y

07/01/1996

12

Y

07/08/2012

12

Y

07/08/2012

12

Y

01/01/2010

12

Y

01/01/2010

12

Y

06/01/2002

12

Y

06/01/2002

12

Y

01/01/1997

12

Y

01/01/1997

12

Y

01/01/2000
01/01/2000
07/01/2009
07/01/2009
01/01/1998
01/01/1998
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2010

12
12
12
12
12
12
18
18
12
12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

01/01/2010

12

Y

01/01/2000
01/01/2000
08/01/2012

12
12
12

Y
Y
Y

08/01/2012

12

Y

02/01/2001
02/01/2001
07/01/1999

12
12

Y
Y
Y

07/01/1999
01/01/1997

Y
18

Y
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Neurosciences
Journal of the History of the
Neurosciences
Journal of the Peripheral Nervous
System
Journal of the Peripheral Nervous
System
Metabolic Brain Disease
Metabolic Brain Disease
Molecular Brain
Molecular Brain
Molecular Neurobiology
Molecular Neurobiology
Movement Disorders
Movement Disorders
Muscle & Nerve
Muscle & Nerve
Nature Neuroscience
Nature Neuroscience
Nature Reviews Neuroscience
Nature Reviews Neuroscience
Neural Development
Neural Development
Neural Plasticity
Neural Plasticity
Neuro-Oncology
Neuro-Oncology
Neurocase (Psychology Press)
Neurocase (Psychology Press)
Neurodegenerative Diseases
Neurodegenerative Diseases
Neuroendocrinology
Neuroendocrinology
Neuroepidemiology
Neuroepidemiology
Neurogastroenterology & Motility
Neurogastroenterology & Motility
Neurogenetics
Neurogenetics
Neuroimmunomodulation
Neuroimmunomodulation
Neurological Research
Neurological Research
Neurological Sciences
Neurological Sciences
Neurology India
Neurology India
Neuromodulation

01/01/1997

18

Y

03/01/2001

12

Y

03/01/2001

12

Y

01/01/2011
01/01/2011
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
05/01/1998
05/01/1998
10/01/2000
10/01/2000
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2004
01/01/2004
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2005
01/01/2005
01/01/1998
01/01/1998
01/01/2005
01/01/2005
11/01/1998
11/01/1998
02/01/2004
02/01/2004
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
02/01/2000
02/01/2000
03/01/2003
03/01/2003
01/01/2011

12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

11/30/2015
11/30/2015
12/31/2015
12/31/2015

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
18
18
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
11/01/2011
11/01/2011
12
12
12
12
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
12
12

12
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Neuromodulation
NeuroMolecular Medicine
NeuroMolecular Medicine
Neuropsychobiology
Neuropsychobiology
Neuroradiology
Neuroradiology
NeuroRehabilitation
NeuroRehabilitation
Neuroscience & Behavioral
Physiology
Neuroscience & Behavioral
Physiology
Neuroscience Bulletin
Neuroscience Bulletin
NeuroSignals
NeuroSignals
Neurotherapeutics
Neurotherapeutics
Nutritional Neuroscience
Nutritional Neuroscience
Pituitary
Pituitary
Psychiatry & Clinical
Neurosciences
Psychiatry & Clinical
Neurosciences
Psychophysiology
Psychophysiology
Restorative Neurology &
Neuroscience
Restorative Neurology &
Neuroscience
Social Cognitive & Affective
Neuroscience
Social Cognitive & Affective
Neuroscience
Social Neuroscience
Social Neuroscience
Somatosensory & Motor
Research
Somatosensory & Motor
Research
Synapse
Synapse

01/01/2011
02/01/2002
02/01/2002
01/01/1998
01/01/1998
01/01/2003
01/01/2003
02/01/1999
02/01/1999
01/01/2008
01/01/2008

12
12
12

12/31/2009

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12/31/2009

Y

12/31/2011
12/31/2011
12
12
12
12

01/01/2007
01/01/2007
11/01/2014
11/01/2014
01/01/2011
01/01/2011
02/01/2002
02/01/2002
01/01/2011
01/01/2011
01/01/1998

12
12

12
12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

01/01/1998

12

Y

01/01/1964
01/01/1964
02/01/1998

12
12
12

Y
Y
Y

02/01/1998

12

Y

06/01/2006

12

Y

06/01/2006

12

Y

03/01/2006
03/01/2006
01/01/1997

18
18
18

Y
Y
Y

01/01/1997

18

Y

08/01/2012
08/01/2012

12
12

Y
Y

12
12
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CIRURGIA
Publication Name

Full Text Start

Acta Neurochirurgica
Acta Neurochirurgica
Aesthetic Plastic Surgery

01/01/2000
01/01/2000
01/01/2003

Aesthetic Surgery Journal

06/01/2014

African Journal of Paediatric
Surgery
American Journal of Surgery
American Surgeon
Angiology & Vascular Surgery /
Angiologiya i Sosudistaya
Khirurgiya
Annals of the Royal College of
Surgeons of England
Annals of the Royal College of
Surgeons of England
Annals of the Royal College of
Surgeons of England
Annals of Thoracic &
Cardiovascular Surgery
Annals of Thoracic &
Cardiovascular Surgery
Annals of Thoracic &
Cardiovascular Surgery
ANZ Journal of Surgery
Archives of Facial Plastic
Surgery
Archives of Facial Plastic
Surgery
Archives of Orthopaedic &
Trauma Surgery
Archives of Orthopaedic &
Trauma Surgery
Archives of Otolaryngology Head & Neck Surgery
Archives of Surgery
Australian & New Zealand
Journal of Surgery
BMC Surgery
British Journal of Neurosurgery
British Journal of Surgery
Canadian Journal of Surgery

01/01/2009
09/01/2012
01/01/1995
01/01/2011

Full Text
Stop

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
12
Y
12
Y
12
Y
12

Y
Y

08/26/2015

Y
Y
Y

01/01/2012

Y

01/01/2012

Y

01/01/2012

Y

01/01/2016

Y

01/01/2016

Y

01/01/2016

Y

01/01/2001
01/01/1999

12/31/2012

12

Y
Y

01/01/1999

12/31/2012

Y

01/01/2000

12

Y

01/01/2000

12

Y

01/01/1998

12/31/2012

Y

01/01/1998
01/01/1998

12/31/2012
12/31/2000

Y
Y

01/01/2001
02/01/1995
01/01/1998
01/01/1999

18
12

Y
Y
Y
Y
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Chinese Journal of Reparative &
Reconstructive Surgery
Chirurgia
Cirugia y Cirujanos
Clinics in Orthopedic Surgery
Computer Aided Surgery
Der Chirurg
Der Unfallchirurg
Digestive Surgery
European Journal of CardioThoracic Surgery
European Journal of Surgery
European Surgical Research
General Thoracic &
Cardiovascular Surgery
General Thoracic &
Cardiovascular Surgery
General Thoracic &
Cardiovascular Surgery
Hand Surgery
Head & Face Medicine
Head & Face Medicine
Heart Surgery Forum
Hip International
Il Giornale di Chirurgia
Instructional Course Lectures
Interactive Cardiovascular &
Thoracic Surgery
Interactive Cardiovascular &
Thoracic Surgery
International Journal of
Computer Assisted Radiology &
Surgery
International Journal of Medical
Robotics & Computer Assisted
Surgery
International Journal of Plastic
Surgery / Acta Chirurgiae
Plasticae
JAMA Facial Plastic Surgery
JAMA Surgery
Journal of Cardiac Surgery
Journal of Cardiothoracic
Surgery
Journal of Cosmetic
Dermatology
Journal of Cutaneous Laser
Therapy
Journal of Cutaneous Laser

01/01/2009

Y

01/01/2013
01/01/2003
07/01/2011
01/01/2004
01/01/2007
01/01/1997
01/01/2005
11/01/2012

12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12

Y
Y
Y

01/01/2007

12

Y

01/01/2007

12

Y

12

12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12/01/2011

12

Y

01/01/2006

12

Y

01/01/2012

12

Y

04/01/1998
01/01/1998
01/01/2007

01/01/1999
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2012
01/01/2008
11/01/2009
01/01/2009
12/01/2011

12/31/2015

18
12
12

10/31/2011

12/31/2002
12/31/2011

12/31/2015

01/13/2016

06/01/2011

Y

01/01/2013
01/01/2013
01/01/2003
03/01/2006

1
1
12

Y
Y
Y
Y

09/01/2002

12

Y

01/01/1999

08/31/2001

Y

01/01/1999

08/31/2001

Y
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Therapy
Journal of Cutaneous Laser
Therapy
Journal of Cutaneous Medicine &
Surgery
Journal of Dermatologic Surgery
& Oncology
Journal of Endovascular Therapy
(Allen Press Publishing Services
Inc.)
Journal of Gastrointestinal
Surgery
Journal of Investigative Surgery
Journal of Knee Surgery (SLACK
Incorporated)
Journal of Laparoendoscopic &
Advanced Surgical Techniques
Journal of Orthopaedic Surgery
(10225536)
Journal of Otolaryngology -Head & Neck Surgery
Journal of Plastic Surgery &
Hand Surgery
Journal of Plastic Surgery &
Hand Surgery
Journal of Refractive Surgery
Journal of the American
Academy of Orthopaedic
Surgeons
Journal of the Royal College of
Surgeons of Edinburgh
Khirurgiya: Zhurnal im. N.I.
Pirogova
Langenbeck's Archives of
Surgery
Lasers in Surgery & Medicine
Lasers in Surgery & Medicine
Lasers in Surgery & Medicine
Microsurgery
Musculoskeletal Surgery
Neurosurgical Focus
Neurosurgical Focus
Neurosurgical Review
Neurosurgical Review
Obesity Surgery
Operative Orthopädie und
Traumatologie
Ophthalmic Surgery, Lasers &
Imaging

01/01/1999

08/31/2001

Y

01/01/2012

06/30/2016

Y

01/01/1977

12/31/1994

Y

01/01/2004

12/31/2014

Y

01/01/2010

12

Y

01/01/1999
01/01/2003

18

Y
Y

12

Y

12/31/2009

02/01/1998
12/01/2006

Y

02/01/2008

Y

01/01/2010

18

Y

01/01/2010

18

Y

01/01/2003
03/01/2010

12/31/2010
01/13/2016

Y
Y

02/01/1998

12/31/2002

Y

01/01/2014

Y

01/01/2000

12

Y

01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
04/01/2009
06/01/2015
06/01/2015
04/01/2000
04/01/2000
01/01/2010
02/01/2005

12
12
12
12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

01/01/2003

12
12
12
12
12/31/2010

Y
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Orthopaedic Surgery
Orthopedics
Pediatric Neurosurgery
Pediatric Neurosurgery
Pediatric Surgery International
Scandinavian Journal of Plastic
& Reconstructive Surgery &
Hand Surgery
Scandinavian Journal of Plastic
& Reconstructive Surgery &
Hand Surgery
South African Journal of Surgery
Stereotactic & Functional
Neurosurgery
Stereotactic & Functional
Neurosurgery
Surgeon (Edinburgh University
Press)
Surgery Today
Surgical & Radiologic Anatomy
Surgical Endoscopy
Surgical Innovation
Surgical Review / Rozhledy v
Chirurgii
Texas Heart Institute Journal
Vascular & Endovascular
Surgery
Vascular Surgery
World Journal of Surgery
Zhurnal Voprosy Neirokhirurgii
im. N.N. Burdenko
Zhurnal Voprosy Neirokhirurgii
im. N.N. Burdenko

01/01/2011
01/01/2003
01/01/1998
01/01/1998
01/01/2000
05/01/1998

12/31/2009

Y
Y
Y
Y
Y
Y

05/01/1998

12/31/2009

Y

06/01/2011
01/01/2005

12/31/2011

Y
Y

01/01/2005

12/31/2011

Y

02/01/2003

12/31/2009

Y

01/01/2007
04/01/2003
01/01/2003
03/01/2005
01/01/2011

12
12/31/2010
10/31/2011
10/31/2011
12

12
12
12
06/30/2016

07/01/1999
07/01/2000
04/01/1967
04/01/2003
01/01/2014

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12/31/2001
12

01/01/2014

Y
Y
Y
Y

RADIOLOGIA
Publication Name

Acta Radiologica
Australasian Radiology
BJR Supplement
British Journal of Radiology
Canadian Association of
Radiologists Journal
CardioVascular & Interventional

Full Text Start

Full Text
Stop

01/01/1999
01/01/1998
01/01/2010
01/01/2008
07/01/1999

06/30/2015
01/31/2008
07/31/2014

02/01/2003

05/31/2015

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
Y
Y
Y
12
Y
Y
12

Y
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Radiology
Der Radiologe
Emergency Radiology
European Radiology
International Journal of
Computer Assisted Radiology &
Surgery
Japanese Journal of Radiology
Journal of Digital Imaging
Korean Journal of Radiology
La Radiologia Medica
Neuroradiology
Pediatric Radiology
Skeletal Radiology
Surgical & Radiologic Anatomy
Vestnik Rentgenologii i
Radiologii

01/01/2006
01/01/2011
01/01/2000
01/01/2006

12
12
12
12

Y
Y
Y
Y

01/01/2011
03/01/2003
07/01/2009
02/01/2006
01/01/2003
01/01/2000
01/01/2011
04/01/2003
02/01/2016

12
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

12
12
12
12
12

PSIQUIATRIA
Publication Name

Full Text Start

Full Text
Stop

Full Text
PeerDelay Reviewed
(Months)
12
Y
09/30/2013
Y

Acta Psychiatrica Scandinavica
Acta Psychiatrica Scandinavica.
Supplementum
Actas Espanolas de Psiquiatria
Actas Espanolas de Psiquiatria
Actas Espanolas de Psiquiatria
Administration & Policy in Mental
Health & Mental Health Services
Research
Administration & Policy in Mental
Health & Mental Health Services
Research
Administration & Policy in Mental
Health & Mental Health Services
Research
Adolescence

01/01/2000
04/01/2000

03/01/1990

12/31/2009

Y

Adolescence

03/01/1990

12/31/2009

Y

Adolescence
Adolescence
African Journal of Psychiatry
(19948220) (In House

03/01/1990
03/01/1990
11/01/2009

12/31/2009
12/31/2009
01/31/2014

Y
Y
Y

01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
05/01/2009

12

Y
Y
Y
Y

05/01/2009

12

Y

05/01/2009

12

Y
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Publications)
Aging & Mental Health
Aging & Mental Health
Aging & Mental Health
American Journal of Community
Psychology
American Journal of Community
Psychology
American Journal of Community
Psychology
American Journal of Medical
Genetics. Part B:
Neuropsychiatric Genetics
American Journal of Medical
Genetics. Part B:
Neuropsychiatric Genetics
American Journal of
Psychoanalysis
American Journal of
Psychoanalysis
Annual Review of Psychology
Annual Review of Psychology
Applied Neuropsychology
Applied Neuropsychology
Applied Neuropsychology
Applied Neuropsychology: Adult
Applied Neuropsychology: Adult
Applied Neuropsychology: Adult
Archives of Clinical
Neuropsychology
Archives of Clinical
Neuropsychology
Archives of Clinical
Neuropsychology
Archives of General Psychiatry
Archives of Women's Mental
Health
Attention, Perception &
Psychophysics
Attention, Perception &
Psychophysics
Australasian Psychiatry
Australasian Psychiatry
Australasian Psychiatry
Australian & New Zealand Journal
of Psychiatry
BMC Psychiatry
British Journal of Clinical

02/01/1997
02/01/1997
02/01/1997
01/01/2004

18
18
18
12

Y
Y
Y
Y

01/01/2004

12

Y

01/01/2004

12

Y

04/01/2012

12

Y

04/01/2012

12

Y

03/01/2004

12/09/2010

Y

03/01/2004

12/09/2010

Y

02/01/1950
02/01/1950
11/01/1994
11/01/1994
11/01/1994
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/1996

02/28/2005
02/28/2005
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
18
18
18
12

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

01/01/1996

12

Y

01/01/1996

12

Y

12

Y
Y

01/01/2009

12

Y

01/01/2009

12

Y

01/01/1998
01/01/1998

08/01/1998
08/01/1998
08/01/1998
01/01/1998
01/01/2001
03/01/2001

12/31/2012

12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011

Y
Y
Y
Y

12

Y
Y
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Psychology
British Journal of Clinical
Psychology
British Journal of Educational
Psychology
British Journal of Educational
Psychology
British Journal of Educational
Psychology
British Journal of Health
Psychology
British Journal of Health
Psychology
British Journal of Health
Psychology
British Journal of Mathematical &
Statistical Psychology
British Journal of Mathematical &
Statistical Psychology
British Journal of Medical
Psychology
British Journal of Medical
Psychology
British Journal of Psychiatry
British Journal of Psychiatry
Supplement
British Journal of Psychiatry
Supplement
British Journal of Psychiatry
Supplement
British Journal of Psychology
British Journal of Psychology
British Journal of Social
Psychology
British Journal of Social
Psychology
British Journal of Social
Psychology
Bulletin of the Menninger Clinic
Bulletin of the Menninger Clinic
Canadian Journal of Experimental
Psychology
Canadian Journal of Experimental
Psychology
Child Development

03/01/2001

12

Y

03/01/2001

12

Y

03/01/2001

12

Y

03/01/2001

12

Y

02/01/2001

12

Y

02/01/2001

12

Y

02/01/2001

12

Y

05/01/2001

12

Y

05/01/2001

12

Y

03/01/2001

12/31/2001

Y

03/01/2001

12/31/2001

Y

07/01/2013
08/01/2013

Y
Y

08/01/2013

Y

08/01/2013

Y

02/01/1970
02/01/1970
03/01/2001

12
12
12

Y
Y
Y

03/01/2001

12

Y

03/01/2001

12

Y

01/01/1990
01/01/1990
01/01/2007

Y
Y
Y

01/01/2007

Y

03/01/1930

12

Y

Child Development

03/01/1930

12

Y

Child Development

03/01/1930

12

Y
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Child Development
Child Neuropsychology

03/01/1930
01/01/1997

12
18

Y
Y

Child Neuropsychology

01/01/1997

18

Y

Child Neuropsychology
Child Neuropsychology
Child Neuropsychology
Child Psychiatry & Human
Development
Child Psychiatry & Human
Development
Clinical Child & Family
Psychology Review
Clinical Child & Family
Psychology Review
Clinical Child & Family
Psychology Review
Clinical Child & Family
Psychology Review
Clinical Schizophrenia & Related
Psychoses
CNS Drug Reviews
CNS Neuroscience &
Therapeutics
CNS Spectrums: The International
Journal of Neuropsychiatric
Medicine
CNS Spectrums: The International
Journal of Neuropsychiatric
Medicine
Comprehensive Psychiatry
Criminal Behaviour & Mental
Health
Culture, Medicine & Psychiatry
Current Psychiatry Reports
CyberPsychology, Behavior &
Social Networking
CyberPsychology, Behavior &
Social Networking
Depression & Anxiety (1091-4269)
Depression & Anxiety (1091-4269)
Der Nervenarzt
Developmental Neuropsychology

01/01/1997
01/01/1997
01/01/1997
09/01/1993

18
18
18
12

Y
Y
Y
Y

09/01/1993

12

Y

03/01/1998

12

Y

03/01/1998

12

Y

03/01/1998

12

Y

03/01/1998

12

Y

04/01/2010

Y

06/01/2006
03/01/2008

12/31/2007

01/01/2008

06/30/2010

Y

01/01/2008

06/30/2010

Y

09/01/2012
01/01/2000

08/26/2015
12

Y
Y

09/01/1993
06/01/1999
01/01/2010

12
12
12

Y
Y
Y

01/01/2010

12

Y

05/01/1996
05/01/1996
01/01/2007
01/01/1999

12
12
12
18

Y
Y
Y
Y

Developmental Neuropsychology

01/01/1999

18

Y

Developmental Neuropsychology
Developmental Neuropsychology

01/01/1999
01/01/1999

18
18

Y
Y

12

Y
Y
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Developmental Neuropsychology
Developmental Psychobiology

01/01/1999
01/01/1984

18
12

Y
Y

Developmental Psychobiology

01/01/1984

12

Y

Developmental Science

01/01/1998

12

Y

Developmental Science

01/01/1998

12
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1. Apresentação

No atual contexto universitário brasileiro, vai se delineando o
aumento do número de pessoas com necessidades educacionais especiais
frequentando os cursos de graduação, o que provoca a necessidade de
adoção de medidas para atender às necessidades educacionais especiais
desses universitários.
Há dois aspectos fundamentais no que respeita a tais medidas: o
acesso (vestibular) e a permanência nos cursos. Segundo Sassaki (2001,
p.1),
para garantir que as medidas de acesso e permanência na
universidade sejam implementadas de acordo com a nova visão de
sociedade, de educação e de cidadania em relação à diversidade
humana e às diferenças individuais – todas as pessoas devem ser
aceitas e valorizadas pelo que cada uma é como ser humano único
e com os atributos que cada um possui para construir o bem
comum, aprender e ensinar, estudar e trabalhar, cumprir deveres e
usufruir direitos e ser feliz.

O acesso ao vestibular é o primeiro passo para que jovens e
adultos deem continuidade às suas trajetórias educacionais, não somente
ampliando seus conhecimentos, construindo seus saberes, mas
arquitetando seus horizontes profissionais. Sem dúvida, a consolidação de
uma sociedade democrática passa pelo direito de opção, de escolha
profissional.
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Vencida a barreira do ingresso, a próxima e mais longa barreira a
ser enfrentada é a da permanência no curso superior eleito.
A questão fundamental para permitir a permanência do aluno com
necessidades educacionais especiais no contexto do ensino superior é
entendê-la e resolvê-la como uma tarefa conjunta da comunidade
acadêmica, envolvendo professores, alunos, funcionários e corpo diretivo.
Para a consecução dessa tarefa, torna-se necessária uma reflexão
coletiva dos professores sobre a adaptação do currículo às necessidades
desses alunos, bem como a adaptação da Instituição para oferecer uma
estrutura, tanto física quanto acadêmica, mais adequada, para que os
alunos possam ser acolhidos, tenham suas necessidades específicas
atendidas e sintam-se efetivamente sujeitos participantes do processo
educacional.
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2. Marcos legais

Vários documentos têm anunciado o direito universal de todos. No
plano internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948),
no seu artigo 7º, preconiza:
“Todos são iguais perante a Lei. Todos têm direito, sem
qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a
igual proteção contra qualquer discriminação que viole a
presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal
discriminação” (grifo nosso).
Do ponto de vista nacional, a Constituição Federal Brasileira (1988)
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96)
estabelecem que a educação é um direito público subjetivo, garantindo
atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades
educacionais especiais.
No âmbito da competência do Ministério da Educação, a Portaria nº
3.284, de 07 de novembro de 2003, normatiza os ―requisitos de
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir
processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de
credenciamento de instituições‖, determinando as condições que devem
ser cumpridas para garantir ao aluno com necessidades educacionais
especiais o pleno direito à educação, atendendo, desta forma, ao princípio
da inclusão, tal como consagrada na Declaração de Salamanca, de 1994.
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A referida Portaria, ainda, definiu que a Secretaria de Educação
Superior, com suporte técnico da Secretaria de Educação Especial,
estabeleceria as medidas necessárias que deveriam ser incorporadas aos
instrumentos de avaliação das condições de ofertas de cursos superiores,
no que tange à acessibilidade de pessoas com deficiências.
De fato, tal incorporação ocorreu nos Instrumentos ora vigentes,
para Avaliação Externa de Curso2 e para Avaliação Institucional Externa3.
Importante mencionar o Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de
2004, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, bem como o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, que regulamenta a Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, que
dispõe sobre a Política Nacional de integração da Pessoa Portadora de
Deficiência.
Ressalta-se, também, o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e o art. 18 da Lei
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
Considere-se, ainda, que a Política Nacional de Educação Especial
na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, com escopo na Declaração
de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área das
necessidades educacionais especiais, determinou que os alunos com
deficiência, com transtornos no desenvolvimento global e aqueles com
altas habilidades/superdotação têm o direito de que suas necessidades
educacionais especiais sejam atendidas na perspectiva da educação
inclusiva através de um conjunto de atividades, de recursos pedagógicos e
de acessibilidade, de forma a complementar ou suplementar a formação
desses alunos nos diferentes níveis e graus de ensino.
2

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumento
s/2015/instrumento_avaliacao_cursos_graduacao_presencial_distancia.pdf
3
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2014/
instrumento_institucional.pdf
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Portanto, na educação superior, a transversalidade da educação
especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a
permanência e a participação desses alunos. Essas ações envolvem o
planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da
acessibilidade

arquitetônica

nas

comunicações,

nos

sistemas

de

informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser
disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as
atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão.
Ingressou, também, no ordenamento jurídico brasileiro, como
Emenda Constitucional, nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição, a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo (Nova York, 2007), promulgada pelo Decreto
6.949, de 25/08/2009.
Ainda, em 27 de dezembro de 2012, foi promulgada a Lei nº 12.764
que instituiu a Política de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista.
Em continuidade aos marcos legais, para garantir o direito à
educação de todos, em 6 de março de 2012, foi aprovado o Parecer
CNE/CP/Nº8/2012 que instituiu as Diretrizes Nacionais para Educação em
Direitos Humanos.
No âmbito do Ministério da Educação, o Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publicou, em julho de 2013,
os ―Referenciais de acessibilidade na Educação Superior e a avaliação in
loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior‖.
Por fim, a Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 aprovou o Plano
Nacional de Educação – 2014/2020, que, entre outras determinações,
dispõe sobre a educação dos alunos com necessidades educacionais
especiais nos diferentes níveis e graus de ensino.
Face ao exposto, pode-se observar que vários documentos legais
nacionais e internacionais afirmam o direito de todos terem direito e,
consequentemente, o direito à educação.
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Não há dúvida de que todos têm direito à educação, entretanto,
todos devem ter direito às oportunidades, que deverão ser diferentes, de
forma a atender às necessidades de todos e de cada um, ou seja, que
tenha como fundamento a equidade, que implica educar de acordo com as
diferenças e necessidades individuais, independentemente de condições
físicas, intelectuais, sociais, étnicas ou outras.
A Faculdade de Medicina Estácio/FMJ tem um compromisso
primordial e insubstituível: introduzir o seu alunado no mundo científico,
cultural e social, independentemente de suas diferenças.
Portanto,

para

integral

atendimento

às

recomendações

internacionais e aos dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca
de novas formas de responder aos proclames de uma Educação Inclusiva,
garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos
com necessidades educacionais especiais na Instituição, através de um
projeto pedagógico que esteja centrado na aprendizagem de todos os
alunos, sem exceção. Os alunos com necessidades educacionais especiais
devem, sempre, ser vistos à luz das suas potencialidades e possibilidades.
Assim, a Faculdade de Medicina Estácio/FMJ preocupada em
adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno com
necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma
política institucional para atingir esse objetivo, vem desenvolvendo uma
série de ações para manter, como é seu princípio inamovível, a qualidade
de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar aos
alunos

com

necessidades

educacionais

necessárias para o seu pleno aprendizado.

especiais

as

condições

364

3.

Alunos com necessidades
educacionais especiais —
quem são eles?

Para a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
educação inclusiva (2008), são considerados alunos com necessidades
educacionais especiais:

I.

aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física ou
sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem ter
restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade;

II.

os alunos que apresentam transtornos globais do desenvolvimento
com alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na
comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito,
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com
autismo, síndrome do espectro do autismo e psicose infantil;

III.

aqueles com altas habilidades/superdotação demonstram potencial
elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e
artes.
Ainda são considerados alunos com necessidades educacionais
especiais os que apresentam transtornos funcionais específicos como:
dislexia, disortografia, discalculia, transtorno de atenção e
hiperatividade, entre outros.
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Para melhor entendimento desse grupo de necessidades
educacionais especiais, seguem abaixo seus respectivos conceitos:
 Deficiência Intelectual: ―Retardo mental é uma incapacidade
caracterizada por importantes limitações, tanto no funcionamento
intelectual quanto no comportamento adaptativo, está expresso nas
habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas. Essa
incapacidade tem início antes dos 18 anos de idade‖ (AAMR, 2002).
 Deficiência Auditiva: diminuição da capacidade de percepção
normal dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo cuja audição
não é funcional na vida comum, e deficiente auditivo, aquele cuja
audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese
auditiva (MEC/SEESP/1997).
 Deficiência Visual/ cegueira: perda da visão em ambos os olhos, de
menos 0,1 no melhor olho, e após correção, ou um campo visual não
excedente de 20 graus, no maior meridiano do melhor olho, mesmo
com o uso de lente para correção; baixa visão – acuidade visual entre
6/20 e 6/60, no melhor olho, após correção máxima‖. Esses conceitos
são baseados em diagnóstico médico oftalmológico da acuidade
visual (MEC/SEESP,1997).
 Deficiência Física: variedade de condições não sensoriais que
afetam o indivíduo em termos de mobilidade, de coordenação motora
geral ou da fala, como decorrência de lesões neurológicas,
neuromusculares, ortopédicas de malformações congênitas ou
adquiridas (MEC/SEESP,1997).
 Altas Habilidades/superdotação: Potencial elevado em qualquer
uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Além de apresentar
grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de
tarefas em áreas de seu interesse (Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008).
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 Transtorno do Espectro Autista: deficiência persistente e
clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais,
manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não
verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social;
falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível
de desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos de
comportamentos, interesses e atividades, manifestados por
comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas
e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos
(Lei Nº12764/2012).
 Dislexia: transtorno específico de aprendizagem de origem
neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento
preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em
soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no
componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação
à idade e outras habilidades cognitivas (International Dyslexia
Association, em 2002).
 Discalculia: desordem neurológica específica que provoca
dificuldade em aprender tudo o que está relacionado a números
como: operações matemáticas; dificuldade em entender os conceitos
e a aplicação da matemática; seguir sequências; classificar números.
(Manual de dificuldades de aprendizagem, 1998).
 Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade: transtorno
neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e
frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se
caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade.
(ABDA,1999).Frente a esses conceitos, fica evidenciada a
importância da utilização de procedimentos metodológicos que
possibilitem sucesso no processo de ensino e aprendizagem dos
alunos com necessidades educacionais especiais.
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4. Construindo a inclusão

A Faculdade de Medicina Estácio/FMJ materializa os princípios da
inclusão educacional para os alunos com necessidades educacionais
especiais com medidas que vão além daquelas tradicionais para a
dimensão arquitetônica. Dessa forma, os Projetos Pedagógicos de seus
cursos superiores contemplam acessibilidade metodológica, avaliativa,
digital e comunicativa.
Essas medidas adotadas pela Faculdade de Medicina Estácio/FMJ
têm como objetivo garantir aos alunos com necessidades educacionais não
só o acesso, mas também a permanência com sucesso na educação
superior.
Quanto às medidas de acesso, são desenvolvidas as seguintes
ações:


Inclusão, na ficha de inscrição, de um campo de identificação do tipo de
deficiência que o candidato apresenta;



Alocação dos candidatos com deficiência física ou mobilidade reduzida em
salas de fácil acesso;



Disponibilização de um ledor para candidatos com deficiência visual, ou
oferta de prova em Braille; e



Disponibilização de um intérprete de LIBRAS para alunos surdos.
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Quanto às medidas para garantir a permanência desses alunos no
curso eleito, foram elaborados documentos destinados a todos os docentes
da Faculdade de Medicina Estácio/FMJ, com orientações necessárias à
sua prática pedagógica, a fim de facilitar o processo de aprendizagem dos
alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em suas
disciplinas e destinados aos gestores do campus, corpo administrativo e
pessoal de apoio que garantam não só a acessibilidade atitudinal, como
também a acessibilidade arquitetônica.
Esses alunos são, ainda, acompanhados pelo NAP, quanto às
suas necessidades específicas e ao seu desempenho.

Vamos, então, conhecer esses documentos?
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Sugestões de
procedimentos
metodológicos em sala
de aula presencial
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Prezado(a) Professor(a),

Uma de nossas tarefas como docentes, junto aos alunos com deficiência,
com

transtorno

do

espectro

autista

ou

com

problemas

específicos

de

aprendizagem, é criar um ambiente educacional que reconheça as suas
possibilidades e suas limitações, garantindo, assim, a sua plena inclusão no
conjunto da turma.
A partir dessa percepção, aproveitamos para sugerir a você, professor,
alguns procedimentos metodológicos que possibilitarão a esses alunos lograrem
sucesso na aprendizagem.
Elencamos, a seguir, os procedimentos metodológicos mais relevantes por
categoria de necessidades educacionais especiais

DEFICIÊNCIA FÍSICA (paralisia cerebral)



Permitir o uso de gravador durante a aula;



Solicitar a um aluno que empreste os seus apontamentos para que o colega possa
tirar cópia;



Lançar mão de avaliação oral, caso o aluno tenha muita dificuldade na escrita e/ou
manuseio do equipamento (mouse e teclado);



Permitir que, durante as aulas práticas realizadas em laboratórios, onde são
utilizadas vidrarias, reagentes e altas temperaturas, o aluno, caso necessário,
participe apenas como observador;



Solicitar o rebaixamento da lousa, caso haja aluno cadeirante;



Arrumar o espaço da sala de modo que possibilite uma boa circulação do aluno
cadeirante;



Possibilitar o uso de recursos tecnológicos como softwares com leitores e/ou
teclados com som;
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DEFICIÊNCIA VISUAL (Cegueira)



Solicitar a um aluno vidente que caminhe com o colega cego pela sala, fazendo-lhe
notar as carteiras, mesa do professor, a lousa e outras referências, até que ele seja
capaz de andar sozinho;



Ler em voz alta o que escrever na lousa para que o aluno cego possa tomar notas e
acompanhar o raciocínio;



Estar ciente de que é mais lenta a leitura e a escrita em Braille do que a escrita
comum;



Ter o cuidado de verbalizar o material escrito nas transparências ou slides, quando
usar, respectivamente, retroprojetor ou datashow;



Permitir ao aluno cego gravar as suas aulas;



Indicar com precisão o lugar exato, usando termos como: à sua frente, em cima
etc., em vez de ―ali‖, ―aqui‖;



Descrever oralmente, em pormenor, o que pretende que ele faça;



Fazer uso da avaliação oral, caso necessário;



Combinar com o aluno a melhor forma de elaboração dos instrumentos de
avaliação (prova oral, prova transcrita em Braille ou com o auxílio de um ledor);



Ter o cuidado de apresentar DVDs dublados.

DEFICIÊNCIA VISUAL (Baixa Visão)



Reservar um lugar na 1ª primeira fila sem que tenha luz de frente;



Escrever na lousa com letras maiores, com maior espaço entre as palavras e as
linhas;
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Combinar com o aluno o melhor tamanho de letra a ser digitado nas questões das
prova;



Descrever oralmente, em pormenor, o que pretende que ele faça;



Fazer uso da avaliação oral, caso necessário;



Ter o cuidado de verbalizar o material escrito nas transparências ou slides, quando
usar, respectivamente, retroprojetor ou datashow;



Permitir ao aluno com baixa visão gravar as suas aulas.

DEFICIÊNCIA AUDITIVA



Reservar, sempre, um lugar à frente da sala que permita ao aluno deficiente
auditivo perceber tudo que se passa no ambiente;



Explicar a matéria, certificando-se de que está bem de frente para o aluno, se
possível fale em cima de um tablado – a maioria dos alunos deficientes auditivos
faz leitura labial para complementar o entendimento sonoro;



Apoiar a sua explicação em imagens e textos, facilitando, assim, a compreensão do
conteúdo;



Falar devagar e suavemente, ao ritmo natural e nunca gritar;



Aceitar a carência de vocabulário e/ou organização sintática incomum como
características das limitações de estrutura linguística desse público;



Escrever na lousa informações importantes como: data, horário, matéria de provas,
adiamento das mesmas e trabalhos (até mesmo a ausência do professor);



Registrar na lousa a bibliografia pertinente à aula dada para que o aluno possa
estudar em casa;



Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa, principalmente na modalidade
escrita, para uso do vocabulário pertinente à matéria que está sendo ensinada;
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Permitir o uso de dicionário durante a realização de avaliações;



Adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico;



Ter acesso à literatura e informações sobre a especificidade do aluno com
deficiência auditiva;



Manter uma iluminação parcial durante a projeção de slides e transparências, para
que o aluno possa ler os lábios do professor e saber o que está sendo explicado;



Apresentar, sempre que possível, DVD legendado. Caso não seja possível,
entregar um resumo escrito do conteúdo apresentado;



Diminuir ao máximo a quantidade de ruídos dentro de sala de aula, pedindo a
compreensão da turma;



Solicitar a um aluno ouvinte que auxilie o colega quanto às suas dúvidas e,
também, forneça-lhe o conteúdo abordado em aula por escrito;



Arrumar as carteiras em semicírculo para que o aluno possa participar das
discussões, utilizando como recurso a leitura labial.

SURDEZ



Quando identificar a presença de um aluno surdo usuário de LIBRAS em sua
classe, comunicar ao coordenador do curso, no campus, caso o aluno solicite a
presença do intérprete de LIBRAS em sala de aula;



Aceitar a carência de vocabulário e/ou organização sintática incomum como
características das limitações de estrutura linguística desse público;



Escrever na lousa informações importantes como: data, horário, matéria de provas,
adiamento das mesmas e trabalhos (até mesmo a ausência do professor);



Registrar na lousa a bibliografia pertinente à aula dada para que o aluno surdo
possa estudar em casa;

375



Permitir o uso de dicionário durante a realização de avaliações;



Adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico;



Solicitar a um aluno ouvinte que auxilie o colega surdo quanto às suas dúvidas e,
também, forneça-lhe a matéria tratada em aula por escrito;



Apresentar, sempre que possível, DVD legendado. Caso não seja possível,
entregar um resumo escrito do conteúdo apresentado;



Falar devagar e suavemente, ao ritmo natural e nunca gritar.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
OBSERVAÇÃO: A característica marcante do quadro de deficiência
intelectual é um atraso no desenvolvimento global do indivíduo. Ele
apresenta uma lentidão no seu desenvolvimento, consequentemente,
no seu processo de aprendizagem. Entretanto, o aluno com
deficiência intelectual pensa com lógica e raciocina.



Levar o aluno a aprender os conteúdos de maneira mais ajustada às suas
condições individuais;



Valorizar a convivência desse aluno com os colegas e grupos que favoreçam o seu
desenvolvimento, comunicação, autonomia e aprendizagem;



Introduzir atividades complementares às previstas;



Introduzir atividades alternativas além das planejadas para a turma;



Modificar o nível de complexidade das atividades;



Modificar a temporalidade para determinados objetivos e conteúdos;
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Adaptar os critérios regulares de avaliação, caso seja necessário.

ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO



Ofertar programas de enriquecimento curricular que favoreçam sua participação e
ampliação de possibilidades de aprendizagem em diferentes áreas ou tarefas.

DISLEXIA (distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e
soletração)



Explicar a matéria mais vagarosamente;



Repetir as informações mais de uma vez;



Evitar atividades que envolvam memória imediata;



Oferecer atenção individualizada;



Escolher um aluno com bom desempenho e que aceite sentar ao seu lado
(monitor);



Permitir que ele realize as provas ou testes oralmente;



Aumentar o tempo de realização da prova para o aluno;



Incentivar o aluno a restaurar a confiança em si próprio, valorizando o que ele gosta
e faz bem feito;



Ressaltar os acertos, ainda que pequenos, e não enfatizar os erros;



Valorizar o esforço e interesse do aluno;



Evitar o uso da expressão ―tente se esforçar‖ ou outras semelhantes, pois o que ele
faz é o que ele é capaz de fazer no momento;
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Falar francamente sobre suas dificuldades sem, porém, fazê-lo sentir-se incapaz,
mas auxiliando-o a superá-las;



Respeitar o seu ritmo, como ele tem dificuldade com a linguagem, pode apresentar
problemas de processamento da informação. Ele precisa de mais tempo para
pensar, para dar sentido ao que ele viu e ouviu;



Certificar-se de que seu aluno pode ler e compreender o enunciado ou a questão.
Caso contrário, leia as instruções para ele;



Levar em conta as dificuldades específicas do aluno e as dificuldades da nossa
Língua quando corrigir os deveres;



Dar instruções e orientações curtas e simples que evitem confusões;



Dar ―dicas‖ específicas de como o aluno pode aprender ou estudar a sua disciplina;



Dar explicações de ―como fazer‖ sempre que possível, posicionando-se ao seu
lado;



Permitir o uso de gravador;



Esquematizar o conteúdo das aulas, para que ele possa entender os principais
conceitos da matéria através de esquemas claros e didáticos;



Evitar que o aluno leia em voz alta perante a turma, pois ele tem consciência de
seus erros. A maioria dos textos de nível superior é difícil para ele.

TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)


Prestar atendimento individualizado a esse aluno;



Permitir avaliação oral;



Explicar o conteúdo mais de uma vez;
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Permitir que a avaliação escrita seja realizada com tempo maior do que para os
outros alunos;



Pedir que ele ouça a sua pergunta até o final, isto porque tem dificuldade de ouvir a
pergunta toda;



Procurar entender a sua produção textual, uma vez que tem dificuldade em leitura e
escrita;



Buscar meios que o levem a completar a tarefa solicitada, pois não é persistente.

TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA



Utilizar estratégias para o acolhimento do aluno junto aos seus pares;



Orientá-lo a sentar-se em local mais central entre os colegas, permitindo-lhe a
visualização dos colegas ao lado e à frente.



Oferecer uma previsibilidade dos acontecimentos que ocorrerão durante a aula,
porque a organização de todo o contexto torna-se uma referência para sua
segurança interna, diminuindo assim o nível de angústia, ansiedade, frustração e
distúrbios de comportamento;



Realizar atividades em dupla ou em grupo;



A aula deve ser planejada, de modo que o aluno perceba a organização;



Respeitar o ritmo de seu envolvimento e execução das atividades em sala de aula;



Valorizar suas possibilidades;



Utilizar, dentro do possível, recursos visuais, porque esse aluno tem mais facilidade
de compreensão visual;



O professor deve impor limites claros e firmes;
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Caso o aluno apresente alguma estereotipia (momentos repetitivos) ou ecolalia
(repetição de palavras ou frases), o professor deve interromper a situação dirigindo
a atenção dele para a atividade que estava desenvolvendo.
Os procedimentos acima recomendados fazem parte do conjunto de ações
necessárias à efetivação de uma Educação Inclusiva.
Caso identifique algum aluno com necessidades educacionais especiais,
por favor, informe ao Coordenador de seu curso no campus e comunique-se com o
Núcleo de Apoio Especializado, para que possa receber as orientações
necessárias.
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Prezado(a) Gestor(a) de Unidade,

Atendendo ao disposto no Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004,
elencamos abaixo os principais requisitos necessários para a promoção da
acessibilidade dos alunos com deficiência.

DEFICIÊNCIA FÍSICA (paralisia cerebral)



Alocar a turma que tenha aluno com deficiência física matriculado em prédio com
rampas ou elevador;



Eliminar barreiras arquitetônicas para circulação do aluno, permitindo acesso aos
espaços de uso coletivo do campus, principalmente a biblioteca;



Reservar vagas no estacionamento do campus, utilizando a sinalização universal;



Construir rampas e escadas com corrimãos e sinalizadas com piso tátil ou colocar



Elevadores, facilitando a circulação de cadeiras de rodas;



Adaptar portas e banheiros com espaço suficiente para permitir acesso de cadeira
de rodas;



Colocar barras de apoio nas paredes dos banheiros;



Colocar barra na parte inferior da lousa, caso necessário;



Instalar lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários
de cadeiras de rodas;



Sinalizar o campus utilizando os símbolos internacionais de acesso (design
universal);



Dispor, na sala de aula, mesa adaptada à altura e condições físicas do aluno usuário
de cadeira de rodas, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade NBR9050/2004 da ABNT.
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DEFICIÊNCIA VISUAL (Cegueira)



Alocar a turma que tenha aluno cego matriculado em prédio com rampas ou
elevador;



Disponibilizar um funcionário administrativo no primeiro dia de aula, para receber o
aluno cego no sentido de favorecer-lhe o conhecimento do espaço físico do campus;



Disponibilizar um funcionário administrativo, por período necessário, até que o aluno
cego construa o mapa mental dos espaços do campus;



Manter sala de apoio equipada com máquina de datilografia Braille e impressora
Braille acoplada ao computador e gravador;



Criar espaço adequado na biblioteca para uso do sistema DOS-VOX pelo aluno
cego;



Zelar, permanentemente, pelo computador em que está instalado o DOS-VOX
(sistema de síntese de voz);



Adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braille e de fitas
sonoras para uso didático;



Disponibilizar, quando necessário, alunos ledores para cegos;



Admitir a entrada e permanência de cão-guia na sala de aula;



Colocar piso tátil no caminho que o aluno cego deve percorrer para acessar os
espaços dentro do campus.

DEFICIÊNCIA VISUAL (Baixa Visão)



Manter sala de apoio equipada com fotocopiadora que amplie textos, software de
ampliação de textos, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador;



Disponibilizar computador com programa DOS-VOX, caso o aluno solicite;
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Colocar piso tátil com cor contrastante no caminho que o aluno com baixa visão
deve percorrer para acessar os espaços dentro do campus.

DEFICIÊNCIA AUDITIVA



Estabelecer contato com o Curso de Letras (Português-Literaturas) no sentido de
oferecer apoio em Língua Portuguesa Instrumental.

SURDEZ



Providenciar a contratação de intérprete de LIBRAS, quando o aluno solicitar;



Estimular o bibliotecário a multiplicar a capacitação em LIBRAS para os seus
auxiliares.
Os procedimentos recomendados nestes documentos fazem parte do
conjunto de ações necessárias à efetivação de uma Educação Inclusiva.
Caso identifique algum aluno com necessidades educacionais especiais,
por favor, informe ao Gestor Acadêmico da IES e com o Núcleo de Apoio
Psicopedagógico, para que possa receber as orientações necessárias.
Uma de nossas atribuições junto aos alunos com necessidades
educacionais especiais é criar um ambiente educacional que reconheça as suas
possibilidades e suas limitações, garantindo, assim, a sua plena inclusão
educacional.
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Sugestões de
procedimentos
metodológicos para as
disciplinas online

Consultor:
Prof. Roberto Paes de Carvalho Ramos

Uma das tarefas do professor/tutor junto aos alunos com deficiência ou com
problemas específicos de aprendizagem é criar um ambiente educacional que
reconheça as suas possibilidades e suas limitações, garantindo, assim, a sua plena
inclusão no conjunto da turma, tanto nos momentos presenciais quanto na sala de
aula virtual.
A partir dessa percepção, sugerem-se alguns procedimentos metodológicos que
possibilitarão a esses alunos lograrem sucesso na aprendizagem em ambientes
virtuais.
Estão elencados, a seguir, os procedimentos mais relevantes por categoria de
deficiência e/ou de problemas específicos de aprendizagem.
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DEFICIÊNCIA FÍSICA (paralisia cerebral)


Permitir o uso de digitador (familiar, amigo ou colaborador da IES) para o
envio de mensagens e postagem nos tópicos dos fóruns de discussão, nas
ferramentas de mensageria, bem como em outros recursos de interação entre
colegas e tutores;

Disponibilizar as postagens de outros alunos na ferramenta ―anotações‖ para
o aluno com deficiência, ou outra ferramenta análoga, de modo a permitir uma
organização mais acessível das informações;

Solicitar avaliação oral presencial, caso o aluno tenha muita dificuldade na
escrita e/ou no manuseio do equipamento (mouse e teclado) utilizado nas
avaliações;

Permitir que, durante as aulas práticas realizadas em laboratórios, onde são
utilizadas vidrarias, reagentes e altas temperaturas, o aluno, caso necessário,
participe apenas como observador. Se houver necessidade de operação de
instrumentos por parte do aluno, como tarefa inerente à formação, o tutor da
disciplina prática deverá solicitar réplicas de baixo risco (como plástico e soluções
líquidas inertes, por exemplo) para que não haja prejuízo na formação do aluno;

Solicitar ao Coordenador de Curso possíveis adaptações no material didático
para atender necessidades individuais e consequente customização da forma de
entrega desses materiais, se for o caso.

DEFICIÊNCIA VISUAL (Cegueira)


Confirmar ou solicitar ao Coordenador do Curso a disponibilização de versão
em áudio para os vídeos e teletransmissões;

Confirmar ou solicitar ao Coordenador do Curso versão em texto compatível
com os softwares de leitura (DOS-VOX, JAWS, entre outros) para o material online;

Permitir o uso de digitador (familiar, amigo ou colaborador da IES) para o
envio de mensagens e postagem nos tópicos dos fóruns de discussão, nas
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ferramentas de mensageria, bem como em outros recursos de interação entre
colegas e tutores;

Utilizar linguagem adequada para indicar com precisão, o lugar exato, usando
termos como: à sua frente, em cima etc., em vez de ―ali‖, ―aqui‖;

Viabilizar o acesso e garantir condições adequadas para o cão-guia, se for o
caso;

Disponibilizar colaborador para reconhecimento físico da estrutura da IES
(sala de teletransmissão, laboratório etc.);


Fazer uso da avaliação oral, caso necessário;


Combinar com o aluno a melhor forma de elaboração dos instrumentos de
avaliação (prova oral, prova transcrita em braille ou com o auxílio de um ledor).

DEFICIÊNCIA VISUAL (Baixa Visão)


Confirmar ou solicitar ao Coordenador do Curso mecanismo de ampliação de
vídeo (tela cheia) para visualização de aulas teletransmitidas;

Confirmar ou solicitar ao Coordenador do Curso mecanismo de ampliação do
tamanho das letras (fonte) do conteúdo online, ou de conversão da versão online para
versão em texto compatível com tecnologias de geração de áudio a partir de texto;

Confirmar ou solicitar ao Coordenador do Curso versão em áudio para os
vídeos e teletransmissões;


Fazer uso da avaliação oral, caso necessário.

DEFICIÊNCIA AUDITIVA


Orientar todos os colaboradores e tutores para evitar o impulso de se falar
mais alto toda vez que se está diante de um aluno com deficiência auditiva;
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Confirmar, junto ao aluno, as necessidades específicas em função do grau de
deficiência auditiva apresentada (por exemplo, se o aluno usa aparelhos auditivos de
amplificação);

Confirmar ou solicitar ao Coordenador do Curso à versão em LIBRAS das
aulas teletransmitidas, bem como confirmar com o aluno se ele adquiriu essa língua
formalmente;

Aceitar a carência de vocabulário e/ou organização sintática incomum como
características das limitações de estrutura linguística desse público, nos eventos em
que haja necessidade de expressão escrita (mensagens, fóruns, avaliações etc.);

Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa, por meio de oficinas ou
mentoria, principalmente na modalidade escrita, para uso do vocabulário pertinente
à matéria que está sendo ensinada e às necessidades de emprego formal da Língua
para a formação de nível superior;

Permitir o uso de dicionários (de termos, de sinônimos, de regência etc.)
durante a realização de avaliações, exceto os dicionários de cunho enciclopédico;

Adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico, em detrimento da construção sintática e dos elementos gramaticais
correlatos (como regência e concordância, por exemplo);

Providenciar um
necessidades especiais.

colaborador

da

IES

para

eventuais

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

OBSERVAÇÃO: A característica marcante do quadro de deficiência
intelectual é um atraso no desenvolvimento global do indivíduo. Ele
apresenta uma lentidão no seu desenvolvimento, consequentemente,
no seu processo de aprendizagem. Entretanto, o aluno com
deficiência intelectual pensa com lógica e raciocina.

dúvidas

e/ou
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Oferecer ao aluno abordagens de conteúdo de maneira mais ajustada às suas
condições individuais, valendo-se, para tal fim, da biblioteca virtual, da central de
mensagem da disciplina e outros recursos análogos;

Introduzir atividades complementares às previstas, de caráter formativo, para
auxiliar o aluno nos processos de ensino e de aprendizagem e de nivelamento de
lacunas curriculares oriundas da Educação Básica, na medida do possível;


Adaptar os critérios regulares de avaliação, caso seja necessário;



Aumentar o tempo de realização da prova para o aluno.

DISLEXIA (distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e
soletração)



Oferecer atenção individualizada;



Permitir a realização de provas oralmente;



Aumentar o tempo de realização da prova para o aluno;


Incentivar o aluno a restaurar a confiança em si próprio, valorizando o que ele
gosta e faz bem feito;


Ressaltar os acertos, ainda que pequenos, e não enfatizar os erros;



Valorizar o esforço e o interesse do aluno;


Evitar o uso da expressão ―tente se esforçar‖ ou outras semelhantes, pois o
que ele faz é o que ele é capaz de fazer no momento;

Falar francamente sobre suas dificuldades sem, porém, fazê-lo sentir-se
incapaz, mas auxiliando-o a superá-las;

Respeitar o seu ritmo, especialmente devido
processamento da informação e seus reflexos na linguagem;

aos

problemas

de


Levar em conta as dificuldades específicas do aluno e as dificuldades da
nossa língua quando corrigir atividades, exercícios ou questões discursivas;
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Buscar compreender, junto ao aluno, as formas pelas quais ele possui mais
facilidade para adquirir e reter informação (visual, texto, vídeo etc.), e solicitar
customização de conteúdo, se for o caso, para essa finalidade;

Fornecer ―dicas‖ específicas de como o aluno pode aprender ou estudar a sua
disciplina;

Esquematizar o conteúdo das aulas, para que ele possa entender os
principais conceitos da matéria através de esquemas claros e didáticos.

TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)



Prestar atendimento individualizado a esse aluno;



Permitir avaliação oral;



Explicar o conteúdo mais de uma vez;


Permitir que a avaliação escrita seja realizada com tempo maior do que para
os outros alunos;

Pedir que ele ouça a sua pergunta até o final, isto porque tem dificuldade de
ouvir a pergunta toda;

Procurar entender a sua produção textual, uma vez que tem dificuldade em
leitura e escrita;

Buscar meios que o levem a completar a tarefa solicitada, pois não é
persistente.

Os procedimentos acima recomendados fazem parte do conjunto de ações
necessárias à efetivação de uma Educação Inclusiva.
Caso identifique algum aluno com deficiência ou com dificuldade específica de
aprendizagem, por favor, informe ao Gestor Acadêmico e à Coordenação do Curso. Se
for necessário, comunique-se com o Núcleo de Apoio Pedagógico da Instituição.
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ANEXO G

REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES
Estabelece os critérios para o aproveitamento
e a validação das atividades acadêmicas
complementares que compõem o currículo
pleno dos cursos de graduação da Instituição.

Título I
Das Atividades Acadêmicas Complementares

Capítulo I
Da Natureza, do Objetivo e da Finalidade

Art. 1º As Atividades Acadêmicas Complementares são constituídas por atividades
extracurriculares, que podem ser integralizadoras ou adicionais ao currículo de cada
curso de graduação da Instituição, desde que comprovadas pela documentação
necessária correspondente.
§1º Atividade Acadêmica Complementar é toda e qualquer atividade elencada nos
Anexos deste Regulamento.
§2º As Atividades Acadêmicas Complementares oferecidas pela Instituição estarão
estreitamente associadas às dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão e serão
organizadas em 4 (quatro) eixos transversais:
I – Cidadania;
II – Científico-Acadêmico;
III – Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação; e
IV – Sustentabilidade.
§3º A organização das Atividades Acadêmicas Complementares nos eixos previstos
neste Regulamento visa garantir ao discente o acesso às atividades relevantes de sua
formação acadêmica, profissional e cidadã.
§4º As Atividades Acadêmicas Complementares não definidas nos Anexos deste
Regulamento, assim como a eventual necessidade de alteração de carga horária
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máxima de uma atividade, deverão ser analisadas por solicitação do Coordenador do
Curso. 2
§5º As atividades estruturadas, as atividades de Estágio Supervisionado e o Trabalho de
Conclusão

de

Curso

não

se

confundem

com

as

Atividades

Acadêmicas

Complementares.
§6º As Atividades Acadêmicas Complementares devem ser desenvolvidas durante o
curso de graduação, sem prejuízo das demais aulas e de outras atividades curriculares.
Art. 2º As Atividades Acadêmicas Complementares têm por objetivo estimular o
discente a participar de experiências diversificadas que contribuam para sua formação
acadêmica, agregando habilidades e competências ao seu perfil.
Art. 3º As Atividades Acadêmicas Complementares possuem por finalidade o
enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação
da formação social e profissional, fortalecendo as relações dos discentes com a
sociedade.

Capítulo II
Das Atividades

Art. 4º Para cada tipo de Atividade Acadêmica Complementar serão computadas horas
AAC que, somadas, ao final do curso, deverão atingir o quantitativo de 80 horas para
cumprimento da carga horária, conforme prevista no projeto pedagógico do curso.
§1º A Colação de Grau do discente somente será realizada após a integralização de
todas as disciplinas obrigatórias previstas na matriz curricular do curso, nas duas
disciplinas

eletivas,

além

de

cumprir

80

horas

de

Atividades

Acadêmicas

Complementares.
§2º O quantitativo obrigatório de Atividades Acadêmicas Complementares deve ser
atendido pelo discente, respeitando-se o prazo máximo para integralização do curso
definido no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
Art. 5º O cômputo das horas de Atividades Acadêmicas Complementares deverá
respeitar o quantitativo descrito no Anexo deste Regulamento, bem como:
a) a quantidade de horas de Atividades Acadêmicas Complementares apropriadas a
serem atribuídas para cada uma das atividades elencadas;

392

b) o limite de 30% (trinta por cento) do total da carga horária de Atividades Acadêmicas
Complementares estabelecido para o cumprimento de horas de Atividades Acadêmicas
Complementares externas, sendo vedada a solicitação de inclusão de horas de
Atividades Acadêmicas Complementares externas acima do referido limite para aqueles
que já tiverem integralizado este quantitativo.
Art. 6º O discente que ingressar na Instituição, por meio de transferência externa, fica
sujeito

ao

cumprimento

da

carga

horária

total

de

Atividades

Acadêmicas

Complementares do seu curso.
§1º As Atividades Acadêmicas Complementares realizadas pelo discente na Instituição
de Ensino Superior de origem devem ser compatíveis com as Atividades Acadêmicas
Complementares estabelecidas neste Regulamento.
§2º A carga horária atribuída às Atividades Acadêmicas Complementares realizadas na
Instituição de Ensino Superior de origem será computada como Atividade Acadêmica
Complementar externa, no entanto, neste caso, e somente neste caso, será permitido
ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) disposto no Art. 5º deste Regulamento.

Capítulo III
Do Discente

Art. 7º Compete aos discentes matriculados nos cursos de graduação da Instituição:
I – informar-se sobre este Regulamento e sobre as Atividades Acadêmicas
Complementares oferecidas dentro ou fora desta Instituição que propiciem horas de
Atividades Acadêmicas Complementares, conforme descrito nos Anexos deste
Regulamento;
II – participar efetivamente das Atividades Acadêmicas Complementares;
III – realizar o procedimento indicado pela Secretaria da Instituição para o lançamento e
a validação das Atividades Acadêmicas Complementares;
IV – apresentar a documentação comprobatória de sua participação efetiva nas
Atividades Acadêmicas Complementares realizadas, sempre que solicitado.
Art. 8º As atividades realizadas pelos discentes que possam se enquadrar como horas
de Atividades Acadêmicas Complementares ou horas de estágio só poderão ser
computadas uma vez. Não será admitido que a mesma atividade seja contabilizada
como horas de Atividades Acadêmicas Complementares e horas de estágio.
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Art. 9º Nos casos de Atividades Acadêmicas Complementares externas, é indispensável
a apresentação da documentação comprobatória da efetiva participação do discente,
contendo a especificação de carga horária, do período de execução e a descrição da 4
atividade.

Capítulo IV
Do Registro, da Validação e do Lançamento de Horas

Art. 10 O cômputo da carga horária realizada por meio das Atividades Acadêmicas
Complementares dependerá da comprovação da realização da atividade e, se for o
caso, do aproveitamento do discente na respectiva atividade acadêmica complementar.
Parágrafo único. A carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares deverá
obedecer ao previsto nos Anexos deste Regulamento.
Art. 11 A validade das Atividades Acadêmicas Complementares está sujeita à análise e
à aprovação da Instituição, mediante a apresentação da documentação comprobatória
da realização da atividade.
Art. 12 O registro da participação do discente nas Atividades Acadêmicas
Complementares internas ocorrerá por meio de formulário próprio.

Título II
Das Disposições Finais

Art. 13 É de responsabilidade do discente o cumprimento da carga horária total de suas
Atividades Acadêmicas Complementares.
Art. 14 Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso, com
aprovação da Direção Geral ou órgão delegado, de acordo com o Regimento Interno da
Instituição.
Art. 15 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Instituição.
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TABELA DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (AAC)
COMPROVAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

Aula Inaugural/boas vindas do Curso de Medicina e da Estácio
FMJ

Certificado de frequência

5

*

Conferência/Debate/Encontro/ Palestra

Certificado de frequência

5

*

Mesa-redonda/Seminário/Simpósio/Oficina

Certificado de frequência

5

Participação Ativa em Eventos externos da área do Curso
(Culturais e Esportivos)

Certificado de frequência

5

Presença em sessões de cinema, teatro, museus, eventos
culturais

Ingresso/Comprovante

5

Intercâmbio não curricular de caráter educativo (desde que
aprovado pela coordenação e com duração de, no mínimo, 1
mês)

Certificado

10

Disciplina extracurricular de áreas afins (40hs)

Aprovação na disciplina

10

Disciplina eletiva do currículo 414, além das 2 exigidas

Aprovação na disciplina

10

Participação em Fórum/Ciclo de Palestras

Certificado de frequência

10

Aperfeiçoamento Acadêmico na área do Curso (LIGAS e
outros), durante 1 ano

Certificado

10

Organização de encontro de egressos com alunos da unidade

Certificado

5

Organização de eventos acadêmicos realizados na unidade,
sob supervisão de um professor

Certificado

10

Participação dos simulados do ENADE oferecidos pela
instituição online ou presencial

Certificado

10

Participação em Congressos/Jornadas na área do Curso

Certificado

10

Produção de material didático-científico

Produto

15

Participação no Congresso Anual do Curso e no Congresso de
Educação Médica

Certificado

15

Aperfeiçoamento Acadêmico na área do Curso - Projetos de
Iniciação Científica e de Extensão (6 meses/1 ano)

Certificado

10/20

Monitoria (6 meses/1 ano)

Certificado

10/20

Apresentação de trabalho em evento científico

Certificado

20

Estágio extracurricular (6 meses)

Declaração

20

Trabalho publicado ou premiado (com registro da relação do
autor com a Estácio FMJ)

Declaração

30

TIPO DE ATIVIDADE

*

*
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ANEXO H

REGULAMENTO NAPED

REGULAMENTO DO NAPED
NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE
Dispõe
sobre
a
composição,
atribuições
e
funcionamento do NAPED – Núcleo de Apoio
Pedagógico e Experiência Docente da Estácio – FMJ.
CAPITULO I

DO CONCEITO, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS
Art.1° - O NAPED - Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente da
Faculdade de Medicina Estácio-FMJ é o órgão consultivo e de apoio didáticopedagógico, subordinado à Gerência Acadêmica, responsável por ações de
capacitação pedagógica para docentes e preceptores dos cursos de Farmácia,
Medicina, Fisioterapia e Enfermagem, além de constituir uma ferramenta para
acompanhar, orientar, supervisionar e avaliar as práticas pedagógicas utilizadas
pelos docentes desses cursos.

Art.2° - São objetivos do NAPED:
I. Acompanhar e orientar os docentes sobre as questões de caráter didáticopedagógico.
II. Contribuir para formar um quadro de docentes qualificados, criativos e com
embasamento teórico compatível com as necessidades dos discentes e
com as exigências do mundo contemporâneo.
III. Incentivar a qualificação permanente do corpo docente através do Programa
de Incentivo à Qualificação Docente-PIQ e do programa de Bolsas stricto
sensu.
IV. Acompanhar as atividades planejadas pelo docente, dando-lhe suporte
pedagógico sempre que necessário.
V. Colaborar com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos processos
avaliativos institucionais.
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VI. Colaborar com o Núcleo Docente estruturante (NDE) na elaboração,
implantação, desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico do
Curso (PPC).
VII. Colaborar nas atividades dos órgãos de apoio e prestação de serviço aos
discentes.
VIII. Elaborar e operacionalizar a capacitação continuada dos docentes
IX. Organizar as atividades de planejamento docente, no início de cada semestre
letivo, nos Encontros Pedagógicos.
X. Desenvolver atividades que recaiam no âmbito de suas competências e
aquelas delegadas ou deliberadas pela Gerência Acadêmica.
XI. Fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito da instituição com
vistas à consecução dos objetivos inerentes à Academia.

Art.3° - São competências do NAPED:
I. Acompanhar as atividades do corpo docente e promover, de forma coletiva
e/ou individualizada, capacitação (pedagógicas e/ou cursos), quando
necessárias.
II. Incentivar os docentes para que priorizem metodologias ativas de ensinoaprendizagem e avaliações problematizadoras.
III. Instituir grupos de estudos permanentes para discussão e aprofundamento de
temas voltados para educação médica.
IV. Auxiliar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nas suas atividades de
atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
V. Analisar a avaliação institucional, juntamente com a coordenação da CPA,
visando o acompanhamento permanente das ações desenvolvidas e seu
aprimoramento.
VI. Incentivar ações de acompanhamento do currículos e sua atualização.
VII.
Participar de processos seletivos de docentes;

CAPITULO II

DA COMPOSIÇÃO DO NAPED
Art.4°- O NAPED é constituído:
I- Pelo coordenador (a) geral, que será escolhido pela Gerência Acadêmica,
entre o corpo docente da IES.
II- Pelo NAPED-FMJ que contempla todos os cursos e instâncias da IES:
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a. Gerência Acadêmica – Prof. Dr. Fábio Cardoso
b. Coordenação Medicina
c. Coordenação Farmácia
d. Coordenação Fisioterapia
e. Coordenação Enfermagem
f. NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico
g. CPA – Comissão Própria de Avaliação
h. NDE – Medicina
i. NDE – Farmácia
j. NDE – Fisioterapia
k. NDE – Enfermagem
l. GOP – Gestão Operacional de Pós-Graduação
m. Regulatório
III- Pelos NAPEDs de cada curso. Sua composição dá-se com o (a) coordenador
(a) e um (a) professor (a) de cada área temática do curso, indicados pela
Coordenação do Curso e com, no mínimo, cinco anos de experiência
acadêmica:
a. NAPED-Farmácia
i. Ciências Exatas
ii. Ciências Biológicas e da Saúde
iii. Ciências Humanas e Sociais
iv. Ciências Farmacêuticas
v. Coordenador do Curso
b. NAPED-Medicina
i. Área Básica
ii. Saúde da Família
iii. Clínica Médica
iv. Pediatria
v. Clínica Cirúrgica
vi. Ginecologia/Obstetrícia
vii. Coordenadora do curso
c. NAPED-Fisioterapia
i. Ciências Biológicas e da Saúde
ii. Ciências Sociais e Humanas
iii. Conhecimentos Biotecnológicos
iv. Conhecimentos Fisioterapêuticos
v. Coordenador do Curso
d. NAPED-Enfermagem
i. Ciências Biológicas e da Saúde
ii. Ciências Humanas: Fund. de Enfermagem
iii. Ciências Humanas: Assistência em Enfermagem
iv. Ciências Humanas: Adm. em Enfermagem
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v. Ciências Humanas: Ensino de Enfermagem
vi. Coordenadora do Curso
DO FUNCIONAMENTO DO NAPED
Art.5° - O NAPED-FMJ reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada dois
meses por convocação do seu (a) Coordenador (a) ou da Gerência
Acadêmica e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo (a)
Coordenador (a) de cada Curso ou pela Gerência Acadêmica ou pela
maioria dos seus membros.
Art.6º - Os demais NAPED reunir-se-ão duas vezes no semestre a fim de
propor e planejar as ações que posteriormente serão analisadas e
encaminhadas pelo NAPED-FMJ.
Art.7° - Os componentes dos NAPED, incluindo o (a) Coordenador (a) têm
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES:
Art.8° - Do (a) coordenador (a) do NAPED:
I. Convocar as reuniões ordinárias e/ou extraordinárias em
conformidade com este regulamento.
II. Conduzir as reuniões.
III. Representar o Núcleo junto à Gerência Acadêmica da Faculdade
de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte
IV. Representar o Núcleo junto a outras instâncias sempre que
designado (a) pela Gerência Acadêmica.
Art.9° - Dos membros dos NAPED:
I. Participar da atividades do Núcleo que objetivem orientar e
acompanhar os docentes sobre as questões de caráter didáticopedagógico.
II. Incentivar o uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e
avaliações problematizadoras.
III. Colaborar com a CPA nos processos avaliativos institucionais que
se refiram aos itens didático-pedagógicos.
IV. Estimular e promover grupos de reflexão sobre a educação na área
da saúde.
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V. Promover a permanente e continuada qualificação do corpo
docente a partir das necessidades acadêmicas
VI. Contribuir ou participar das ações do Núcleo que visem a
acompanhar e orientar os colegiados de curso e os NDE – Núcleo
Docente Estruturante no processo de elaboração, implantação,
desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso
– PPC..

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.10° - Os casos omissos que eventualmente surgirem no
desenvolvimento do presente Regulamento serão analisados e
resolvidos pela Gerência Acadêmica e, em última instância, pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE.
Art.11° - O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juazeiro do Norte, 17 de junho de 2015.

Prof. Dr. Fábio Cardoso
Gerente Acadêmico
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio FMJ
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ANEXO I

MODELO FORMULÁRIO REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DA ESTÁCIO
FMJ

