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APRESENTAÇÃO 
 

 

Este documento tem por finalidade apresentar o Projeto Pedagógico do 

Curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

Anápolis, por sua localização geográfica e por sua importância 

socioeconômica estratégica  para o desenvolvimento de sua microrregião e do 

Estado de Goiás, possuía condições de abrigar um curso de graduação em 

Medicina, dada a sua infraestrutura médico-hospitalar e rede básica  adequadas 

e condições ideais para a formação médica de qualidade, propiciando cenários 

de atuação de estudantes em situação real, convivendo com  a realidade 

regional e problemas de saúde de maior relevância social.  

Com a implantação de mais esse projeto inovador, a UniEVANGÉLICA 

entregou à sociedade um valioso presente: uma nova geração de profissionais 

mais preparados do ponto de vista médico e mais humanos do ponto de vista 

social. 

O perfil desejado do egresso é  desenvolvido com a utilização dessa 

infraestrutura, mediante convênios celebrados  com prefeituras, hospitais e 

ambulatórios de Anápolis e região.  

    No momento da criação do curso de Medicina da UniEVANGÉLICA, 

existiam apenas dois cursos no Estado de Goiás, ofertados pela Universidade 

Federal de Goiás (polo Goiânia) e pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(Goiânia).  Atualmente, no Estado de Goiás, são ofertados nove cursos de 

Medicina, com o acréscimo do polo Jataí da Universidade Federal de Goiás; dos 

polos Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Goianésia da Universidade de Rio Verde; 

da Faculdade Alfredo Nasser (Aparecida de Goiânia); e da Faculdade Mineirense 

– FAMA (Mineiros).  

No curso de Medicina, os alunos  aprendem a aprender. Têm orientação 

para buscar e construir seu próprio conhecimento, aprendendo não só a serem 

médicos, mas também a serem profissionais integrados à realidade social em que 

vivem. 



Em um currículo construtivista e centrado no estudante, a criação de 

condições para a prática médica inserida nos serviços de saúde e voltada para as 

necessidades sociais e a proposição de um sistema de avaliação abrangente são 

os requisitos plausíveis de inserir o Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA em uma 

nova visão de qualidade da formação médica. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

1.1. Educação Médica Contemporânea 

A despeito dos avanços científicos e do arsenal tecnológico em 

saúde, grande parcela da população sofre e morre vitimada por problemas 

sanitários corriqueiros e de fácil solução. O paradigma Flexneriano, vital ao 

desenvolvimento do ensino médico e das demais áreas da saúde que 

acompanham esse desenvolvimento no presente século, mostra sinais de 

esgotamento, exigindo a construção de novos modelos de formação e 

capacitação de recursos humanos em saúde. 

O ensino das profissões de saúde, habitualmente, tem-se 

fundamentado na presunção de que o domínio e a transmissão de 

conhecimentos e habilidades, lastreados nos últimos avanços técnico-

científicos, conduzem necessariamente a uma prática profissional 

adequada. Organizam-se os currículos privilegiando-se a aquisição de 

bagagem cognitiva, psicomotora e, em menor extensão, afetiva. A 

concepção hegemônica de assistência à saúde ainda é centrada no 

médico e no hospital. Em geral, as práticas a partir das quais são realizados 

os “treinamentos” constituem simulações do trabalho profissional, pois, 

apesar de envolverem personagens reais (profissionais e pacientes), 

desenvolvem-se em condições e cenários muito distintos daqueles 

encontrados na maioria das situações de trabalho concretas. 

Esta dicotomia entre a formação e a prática profissionais tem sido 

uma das forças propulsoras da busca de modelos alternativos  à formação 

acadêmica tradicional. Com os novos modelos de ensino e aprendizagem, 

busca-se  substituir processos de memorização e de transferência 

unidirecional pelo auto aprendizado e pela educação permanente 

(Machado et al, 1997). 

O informe de Abraham Flexner (1910) teve influência na 

reformulação do ensino medico nos Estados Unidos, no Canadá e, 
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posteriormente, na América Latina. As propostas decorrentes desse informe 

consignaram um modelo de ensino cujas principais características foram: 

 Sólida formação em ciências básicas. 

 Atenção médica mais individualista e menos comunitária. 

 Aprendizado hospitalocêntrico e  organizado em 

especialidades. 

 Hospitais de ensino (8 leitos/alunos), com corpo clínico fechado 

e permanente. 

 Assistência ambulatorial em vários níveis de complexidade. 

Na concepção contemporânea, o modelo de ensino deverá 

contemplar a adaptação necessária, tanto das instituições como dos seus 

corpos docente e  discente, às constantes mudanças da ciência e da 

sociedade. 

Vemos, então, que há necessidade de enfoque e estratégias que se 

adequem mais à formação dos profissionais que irão exercer suas atividades 

no século atual, considerando-se as seguintes características: 

 Curiosidade científica e interesse permanente pelo aprendizado, 

com iniciativa na busca do conhecimento. 

 Espírito crítico e consciência da transitoriedade de teorias e 

técnicas, assumindo a necessidade da educação continuada 

ao longo de toda a vida profissional. 

 Domínio dos conhecimentos básicos necessários à compreensão 

dos processos relacionados com a prática médica. 

 Iniciativa criadora e senso de responsabilidade na busca de 

soluções para os problemas médico-assistenciais de sua 

competência. 

 Visão social dos problemas médicos. 

 Preparação técnica e motivação para participar de programas 

que visem a informar e educar a população no sentido de 

preservar a saúde e prevenir doenças, incluindo promoção de 

autocuidado. 
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 Capacidade para trabalhar em equipe, aceitar e atribuir 

responsabilidade com maturidade para fazer e receber críticas 

construtivas. 

 Engajamento nos processos decisórios que envolvam interesse 

da comunidade, principalmente no processo de análise e 

implantação de um sistema de saúde que garanta a efetivação 

do princípio constitucional de “Saúde para todos”. 

 Ética e sensibilidade humana. 

O ensino em cursos superiores, não apenas na área médica, tem se 

caracterizado por uma grande ênfase na transmissão de conhecimentos por 

parte dos professores e a consequente necessidade de assimilação por 

parte dos alunos. Neste processo de transmissão predomina o ensino 

tradicional, centrado no professor, cuja metodologia de ensino é 

fundamentalmente baseada na exposição, com algumas demonstrações 

práticas.  

Este panorama, embora mude ao longo do curso, sobretudo com a 

introdução do internato, permanece em sua essência o mesmo: o aluno é 

pouco exigido em termos de investigação, capacidade de buscar 

informações, de solucionar problemas e outras habilidades fundamentais 

para a formação de um profissional competente e autônomo. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina do Centro Universitário 

de Anápolis – UniEVANGÉLICA relaciona-se com metodologias que visam a 

um maior envolvimento dos alunos na busca e construção do 

conhecimento.  

Tal perspectiva de inovação baseia-se nos principais documentos e 

recomendações relativos à Educação Médica Mundial produzidos nos 

últimos 25 anos, entre os quais se destacam: o “Saúde para Todos” (OMS, 

1977), Declaração de Alma Ata (1978), de Edimburgo (1988) e “Educação 

Médica nas Américas” (projeto EMA, 1990) , Programa UNI (Kellogg,1992), 

PROMED (MS/OPAS,2002), as Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de 

Medicina (MEC-Brasil, 2001) e Aprender SUS (MS,2004).  
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Um destes documentos, elaborado pelo Conselho Geral de 

Medicina (General Medical Council) do Reino Unido intitulado “Tomorrow’s 

Doctors” (“Médicos de Amanhã”), em fevereiro de 2003, constitui-se um 

importante referencial consolidador dessas diretrizes para as Escolas Médicas 

sendo, por conseguinte, referenciado internacionalmente em vários artigos e 

documentos nacionais e em fóruns de educação médica que se seguiram. 

Os principais ditames deste documento propõem que o desfecho do 

processo de formação profissional em nível de graduação deve ser 

orientado para “o melhor cuidado em saúde, a manutenção permanente 

das competências profissionais, uma boa relação com os pacientes e com 

seus colegas, perseguindo a probidade em sua prática e buscando o 

equilíbrio entre os cuidados de saúde e os interesses do paciente e de sua 

comunidade” (GMC, 2003). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Medicina, 

propostas pelo Ministério da Educação em junho de 2014, são fruto de um 

processo articulado entre instituições médicas, as Universidades e 

representantes do governo no intuito de definir “os princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos da formação de médicos, estabelecidas pela 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para 

aplicação em âmbito nacional, na organização, desenvolvimento e 

avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em 

Medicina das Instituições do Sistema de Ensino Superior” (MEC, 2014). Diz o 

caput do seu artigo 3º: 

“O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, 

reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de 

atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com 

responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da 

dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como 

transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo 

de saúde e doença”. 
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As Diretrizes Curriculares possuem um explícito lineamento com as 

tendências internacionais da Educação Médica, sem perder as 

características inerentes à realidade brasileira. Como será proposto a seguir, 

o Currículo Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA está também alinhado 

com este direcionamento. Seus conteúdos estão relacionados com todo o 

processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em Medicina.  

A análise desses documentos oferece um conjunto de 

recomendações que constituem “pontos-chave” sobre a direção a ser 

seguida no âmbito da Educação Médica Contemporânea. Nesse sentido, 

este Projeto procura apontar 12 destes pontos mais importantes descritos por 

Venturelli (1996) e que caracterizam o modelo pedagógico a ser adotado 

pelo Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA: 

 

Educação Centrada no Estudante 

Isso implica a passagem do estudante de papel passivo para o ativo 

no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, ao longo dos anos na 

Universidade os estudantes poderão se envolver num processo que lhes 

oferece uma aprendizagem relevante, e que permite aprender a usar o 

método científico, a encontrar “a boa informação”, avaliá-la, e a 

desenvolver uma elevada capacidade analítica. 

 

Educação Integrada e Integradora 

A situação atual nas Escolas Médicas não permite a integração, e é 

falaciosa a ideia de que se pode obtê-la apenas durante o internato (2 

últimos anos do curso). As disciplinas isoladas não permitem dar aplicação às 

ciências básicas, fundamentais para o avanço do conhecimento no campo 

da Saúde. Portanto, torna-se premente a necessidade de integrar as 

Ciências Básicas com a Clínica em forma constante e durante todo o curso, 
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buscando dar maior “significado” àquilo que se aprende no decorrer do 

curso. 

 

Aprendizagem Baseada em Problemas 

“Solucionar problemas” é o processo natural de aprendizagem da 

“vida real” de todo o trabalhador. Esse também é o caso de médicos e 

outros profissionais de saúde. A aprendizagem de temas isolados não 

permite analisar situações. Os problemas, ao se estabelecer a análise como 

método permanente, oferecem um treinamento acerca da busca das 

informações relevantes e da capacidade de analisá-las, possibilitando maior 

fixação da aprendizagem dentro dos padrões educacionais esperados para 

o contexto e para a realidade das condições de saúde. Os problemas 

passam a servir como “trampolim” que permite integrar e estudar segundo 

necessidades concretas. Levam a resultados que contemplam a realidade e 

que, portanto, são mais eficazes e eficientes. 

 

Relevância de Problemas Prioritários em Diversidade de Cenários 

O enfoque sobre problemas prioritários permite ao aluno o poder de 

análise dos componentes das situações de saúde. Quando se confronta 

com a realidade, a qualidade da informação deve ser de maior 

credibilidade possível. O uso de problemas relevantes permite que o 

estudante aprenda a reconhecer padrões e modelos que são de mais 

utilidade do que a simples enumeração de informações a que ele é exposto 

na atualidade. Essa metodologia requer um esforço dos professores no 

sentido de propiciar modelos e cenários de ensino que permitam o trabalho 

e a aprendizagem em níveis adequados de complexidade e que sejam 

relevantes. Nesse sentido, o ambiente intra- hospitalar que oferece um 

campo de ensino importante e de grande utilidade, não pode continuar 

sendo o terreno exclusivo para a formação profissional. Com o 

desenvolvimento tecnológico, a medicina praticada junto às comunidades, 
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no primeiro nível de atenção, tende a alcançar um alto grau de eficiência e 

a dar cobertura para a maioria dos problemas de saúde. 

 

Avaliação Formativa 

A Universidade deve ser o lugar onde o estudante adquira 

habilidades educacionais, profissionais, analíticas e de trabalho, ou seja, 

desenvolva um pensamento científico. Para tanto, a avaliação deve ter 

como objetivo ajudar o estudante a amadurecer e melhorar de forma 

constante.  

Nesse sentido, a avaliação necessita identificar suas qualidades e 

facilitar o processo de reconhecimento das suas debilidades. Esse processo, 

no qual o docente é fundamental, leva o estudante a desenvolver 

habilidades analíticas e que permitem planejar a correção de deficiências, 

assim como desenvolver novas estratégias de trabalho.  

 

Equilíbrio entre Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 

Habilidades e atitudes não têm sido consideradas como parte 

importante do processo educacional. Toda a ênfase está em torno da 

quantidade de informações. A informação é a mais efêmera de todo o 

processo educacional.  

Os futuros médicos devem reconhecer a forma de buscar e avaliar 

uma informação atualizada e da melhor qualidade. 

Dentre as habilidades que devem ser adquiridas no processo de 

formação estão a Epidemiologia Clínica, a Informática Médica e as 

Habilidades de Comunicação. 

 

Seleção de Conhecimentos Essenciais 

Os programas de ensino atuais não conseguem apresentar aquilo 

que é prioritário no processo de formação profissional. Torna-se muito difícil 
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para os estudantes poder diferenciar o que é central do que é secundário, 

uma vez que seus “modelos”, os docentes, não conseguem estabelecer as 

prioridades em seus programas.  

Desta forma não se pode esperar com tranquilidade que os futuros 

profissionais tenham essa habilidade, que é fundamental no sentido de 

tornar suas práticas mais eficazes e eficientes.  

Os métodos de ensino tradicionais não permitem considerar que a 

aprendizagem deve ser um processo contínuo e que deve ser desenvolvida 

constantemente.  Isso acaba levando a uma sobrecarga de informações 

nos conteúdos programáticos das disciplinas e seus coordenadores 

“degladiam-se” constantemente no sentido de “ter mais tempo para se fazer 

as mesmas coisas”. Esse é um problema que tem como fundo uma grave 

distorção na formação geral dos médicos que “recebem informações” e 

“conteúdos” disciplinares determinados por especialistas, de forma isolada e 

fragmentada. 

 

Capacitação Docente em Habilidades que vão além da Especialidade que 

exercem 

Os docentes devem possuir uma visão global da profissão médica e 

não somente dominar os conhecimentos que o exercício de sua 

especialidade venha a requerer.  

Portanto, devem participar constantemente de programas de 

formação e capacitação. Esse processo de formação acadêmica deve 

incluir um amplo espectro de habilidades, conhecimentos e atividades, tais 

como: 

a) metodologia educacional 

b) avaliação 

c) métodos de investigação 

d) organização e planejamento institucional 

e) métodos de comunicação audiovisual 

f) desenvolvimento de projetos 
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g) desenvolvimento de programas educativos e de investigação 

baseados nas necessidades da população local, regional e 

nacional 

h) princípios básicos dos processos administrativos 

i) programas de qualidade 

j) humanismo e profissionalismo médicos 

k) características, organização e funcionamento do Sistema de 

Saúde  

 

Fortalecimento das Relações entre Docentes e Estudantes 

No processo educativo tradicional, a necessidade imposta pela 

rotina de estudantes e professores impede que se criem “laços” de amizade 

na relação entre ambos.  

As turmas, frequentemente, são grandes e, muitas vezes, dezenas de 

estudantes têm aulas práticas e teóricas em salas repletas, dificultando 

ainda mais a relação e impossibilitando que haja um processo de troca mais 

interpessoal.  

Recomenda-se, então, que o processo de ensino se dê em grupos 

pequenos, aumentando a eficiência dos trabalhos além de torná-los mais 

agradáveis. 

 

Desenvolvimento da Capacidade de Análise e de Avaliação Crítica 

A capacidade de autoavaliação é uma habilidade que se pode e 

se deve adquirir nas primeiras etapas do processo de formação do adulto 

jovem.  

Ela permite manter os níveis de exigência pessoal em patamares 

elevados, além de desenvolver a habilidade de criticar o seu próprio 

trabalho e melhorá-lo de forma constante. Evita-se, com isso, o 

“autocontentamento fácil” que, normalmente, não corresponde à 

realidade.  
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Uso de grupos pequenos e docentes facilitadores 

Esse método facilita o desenvolvimento do pensamento crítico. Nos 

grupos, o estudante consegue expressar suas ideias, e isso propicia que o 

docente possa realmente saber o quanto o aluno sabe e consegue 

entender do assunto que está sendo trabalhado.  

Nessa situação pode-se praticar um processo constante de 

avaliação formativa. O professor pode exercer em toda sua plenitude o 

conjunto de papéis que envolvem o processo educacional, não se limitando 

apenas a “transmitir conhecimento”. 

1.2. Contexto Local e Regional 

          Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás 

e o Distrito Federal, há uma concentração populacional mais densa, onde se 

localizam duas regiões metropolitanas (Goiânia, em Goiás, e Brasília, no 

Distrito Federal), a microrregião do Entorno de Brasília / GO e a cidade de 

Anápolis / GO. 

          Segundo o Censo do IBGE de 2014, Anápolis apresenta uma 

população de 361.991 habitantes e ocupa uma área de 933,156 Km2 no 

Estado de Goiás, situando-se a 59 Km de Goiânia e a 154 Km de Brasília. É 

considerada um ponto estratégico de contato entre a microrregião Centro-

Sul e o Norte do Estado, sendo também um importante entreposto entre as 

regiões Norte e Sudeste do país. 

Desde 1976, Anápolis abriga o Distrito Agroindustrial (DAIA), onde 

estão instaladas empresas de diferentes ramos de atividades e o segundo 

maior polo industrial de medicamentos genéricos do país. 

Em 1999, foi criado o Porto Seco Centro-Oeste, que é uma Estação 

Aduaneira Interior (EADI), com toda a estruturação necessária para o 

atendimento às situações de importação e exportação de produtos. 

Na década de 1990, a abertura e ampliação de Instituições de 

Ensino Superior contribuíram para o crescimento da cidade, promovendo a 
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circulação de pessoas entre as cidades vizinhas, transformando Anápolis 

também em um polo de educação. 

Na área da saúde, a cidade é sede da Regional de Saúde Pireneus, 

a qual abrange 12 municípios: Anápolis, Mimoso, Padre Bernardo, 

Cocalzinho, Pirenópolis, São Francisco, Corumbá, Alexânia, Campo Limpo, 

Ouro Verde, Teresópolis e Goianápolis.  

A Secretaria Municipal da Saúde de Anápolis (SEMUSA)  realiza 

várias ações e programas com a finalidade de trazer a saúde para perto do 

cidadão e proporcionar, ao profissional, a especialização necessária para 

que ele possa exercer seu trabalho com mais qualidade.  

Com esta estratégia, a SEMUSA busca realizar as ações necessárias 

à manutenção da saúde dos cidadãos,  além de priorizar o investimento na 

promoção da saúde e na qualidade de vida da população deste município. 

Dessa forma, tem dentre seus principais objetivos, garantir a universalidade, a 

equidade, a integralidade e a resolutividade dos serviços básicos de saúde, 

assim como do atendimento ambulatorial, e hospitalar.  

Estas estratégias visam, ainda, a garantir a distribuição de 

medicamentos e erradicação progressiva de doenças endêmicas, bem 

como acompanhar e melhorar a qualidade de vida e saúde da 

comunidade, buscando, por meio de políticas públicas o bem-estar social 

dos seus cidadãos. 

Para o cumprimento de suas atividades, a SEMUSA conta com as 

seguintes unidades e programas: 

UNIDADES DE SAÚDE 24 HORAS 

1. Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas: Localizada na Vila 

Esperança, foi inaugurada em julho de 2014 e possui capacidade para 

atender, diariamente, cerca de 400 pessoas, nas especialidades de 

clínica geral, pediatria, ortopedia e odontologia. 

2. Hospital Municipal Jamel Cecílio: Localizado na Vila Jussara, possui 

capacidade para atender urgências e emergências, com pronto 
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socorro, ambulatório de queimaduras, ambulatório de oftalmologia e 

plantão odontológico. 

3. Cais Jardim Progresso: Localizado no bairro Jardim Progresso, possui 

capacidade para atendimento ambulatorial, em diversas 

especialidades clínicas, emergencial e plantão odontológico. 

4. Cais Abadia Lopes da Fonseca: Localizado no bairro Jardim Calixto, 

possui capacidade para atendimento emergencial, pronto 

atendimento em clínica geral e pediatria, e ambulatorial em diversas 

especialidades clínicas. 

UNIDADES DE REFERÊNCIA EM SAÚDE: 

1. Dr. Ilion Fleury Jr: Localizado no bairro Jundiaí, é uma unidade de 

referência nas áreas de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 

Tuberculose, Hanseníase, Hepatites, Diabetes, Asma e Rinites. 

2. Cais Mulher: Localizado no bairro Maracanã, tem a função de 

promover, prevenir e garantir a qualidade de vida da mulher, da 

adolescência ao climatério. 

Nesta unidade também funciona o Banco de Leite Elaine Miriam de 

Oliveira, responsável pela promoção e incentivo ao aleitamento 

materno e pela execução da coleta, processamento e controle da 

qualidade do colostro e do leite. 

3. Hospital Dia do Idoso: Localizado no bairro Jardim Calixto, tem a 

função de oferecer atendimento especializado ao idoso, contribuindo 

para a melhoria de sua qualidade de vida. 

4. Centro de Apoio Psicossocial da Infância e da Adolescência – CAPS 

CRESCER: Localizado na Vila Santa Maria de Nazaré, tem a função de 

atender crianças e adolescentes portadoras de transtornos mentais. 



Capítulo 01 – Contextualização 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

22 

5. Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS VIVER: Localizado 

no Setor Central, tem a função de atender os dependentes químicos e 

dar suporte às famílias, visando a reinserção social do usuário de álcool 

e drogas. 

6. Centro de Apoio Psicossocial VIDA ATIVA: Localizado no bairro São 

José, tem a função de atender adultos portadores de transtornos 

mentais. 

7. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST: Localizado 

no bairro Boa Vista, tem a função de prestar assistência especializada 

aos trabalhadores acometidos por doenças e/ou agravos 

relacionados ao trabalho. 

UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 

           São 34 unidades assim distribuídas: Alexandrina; Paraíso; Bairro de 

Lourdes; Boa Vista; Boa Vista/São Carlos; Calixtolândia; Dom Manoel; Jardim 

Alvorada; Vila Formosa; Maracanãzinho; JK: Munir Calixto; Jardim das 

Américas; Jardim Petrópolis; Nova Vila Jaiara; Santo Antônio; São Joaquim; 

São Lourenço; Calixtópolis; Vila Esperança; Vivian Parque; Jaiara/Bandeiras; 

Filostro Caic; Jardim Suiço; Recanto do Sol; Santa Maria de Nazaré; São José; 

Jardim Guanabara; Vila Fabril; Arco Verde/Setor Sul; Interlândia; Adriana 

Parque; João Luiz de Oliveira; Jardim das Oliveiras. 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 

         São 08 unidades assim distribuídas: Maracanã; Bramápolis; Goialândia; 

Joanápolis; São Vicente; Souzânia; São Rafael Arcanjo; Mercado do 

Produtor. 

SAMU 192 REGIONAL ANÁPOLIS 

         O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Regional 

Anápolis/Região Pirineus) iniciou suas operações em 2005, com duas 

Unidades de Suporte Avançado, quatro Unidades de Suporte Básico, duas 



Capítulo 01 – Contextualização 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

23 

motolâncias e quatro reservas técnicas, de acordo com as normas do 

Ministério da Saúde. 

        Este serviço faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências, 

funciona 24 horas e presta atendimento às urgências de natureza 

traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e transferências 

inter-hospitalares e de saúde mental. 

 

FARMÁCIA POPULAR 

          A Farmácia Popular do Brasil é o programa do Ministério da Saúde 

criado para ampliar o acesso da população aos medicamentos essenciais e      

está estruturado em duas linhas de atuação.  

          A primeira linha funciona por meio de parceria do Ministério com 

Estados e Municípios para a construção física de uma rede própria de 

estabelecimentos, onde são vendidos todos os medicamentos que fazem 

parte do elenco do programa.  

          A outra linha de atuação, conhecida como “Aqui Tem Farmácia 

Popular”, é realizada por meio de parcerias do Ministério com a rede privada 

de farmácias e drogarias. Neste caso, o elenco de medicamentos é 

reduzido, focado em produtos contra diabetes, hipertensão e 

contraceptivos.  

PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

         O município de Anápolis é modelo na distribuição de medicamentos 

pela implantação do programa Remédio em Casa, por meio do qual o 

diabético/ hipertenso basta se cadastrar em uma unidade de saúde 

municipal para receber, mensalmente, o medicamento na residência.  

         Esta estratégia visa a facilitar o acesso ao tratamento, com a garantia 

do medicamento, assim como diminuir os casos de abandono de 

tratamento. 
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BRASIL SORRIDENTE  

O Brasil Sorridente é um programa que está presente em diversas 

ações do município, na busca de melhoria das condições da saúde bucal 

dos cidadãos, de todas as idades.  

Lançado em 2004, o Brasil Sorridente é um programa prioritário para 

o município. 

               Em 2013, pela terceira vez consecutiva, Anápolis recebeu o Prêmio 

Brasil Sorridente, concedido pelo Conselho Federal de Odontologia, em 

parceria com o Ministério da Saúde, aos municípios que comprovadamente 

investem na saúde bucal. A cidade figura entre os três municípios com 

população superior a 300.000 habitantes com os melhores projetos e 

investimentos no setor. 

CONTROLE DO DIABETES 

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Gerência dos 

Programas de Gestão de Saúde, está incrementando o programa de 

atendimento, prevenção, controle e tratamento das pessoas portadoras de 

diabetes.  

Para alcançar esses objetivos, a SEMUSA busca desenvolver ações 

contínuas de promoção e educação que possam evitar que muitos 

desenvolvam o diabetes ou, ainda, conter agravos decorrentes da doença 

nos diabéticos.  

Além disso, participa de iniciativas voltadas para a prevenção de 

condições de risco como a obesidade e o sedentarismo na população, 

visando, em médio prazo, a reduzir o número de casos novos da doença.  

O atendimento ocorre em todas as unidades da rede pública, 

seguindo um padrão de normatização da Sociedade Brasileira de Diabetes. 

O programa é estruturado de forma a oferecer meios para que o 

paciente alcance um bom controle de sua doença, evitando o 

aparecimento das complicações crônicas.  
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São realizadas ações que visam atender o diabético, tais como: 

 Consulta médica, de enfermagem e acompanhamento 

nutricional; 

 Exame de glicemia capilar disponível nas unidades de saúde; 

 Exames laboratoriais para acompanhamento; 

 Medicação para uso contínuo, de acordo com o MS; 

 Rastreamento das complicações e encaminhamento para 

outras especialidades, nos casos necessários; 

 Ações educativas como parte integrante do atendimento, 

que têm como objetivo maior adesão do paciente ao 

tratamento, assim como alterações de hábitos de vida que 

venham contribuir na prevenção das complicações da 

doença; 

 Exame de fundo de olho pelo oftalmologista anualmente 

com encaminhamento para os polos de oftalmologia nos 

casos suspeitos.  

 Atendimento em outras especialidades como nefrologia, 

angiologia, etc. 

CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

O programa tem o objetivo de identificar e tratar a maior parte 

possível de pessoas com hipertensão (pressão alta). Estes pacientes são 

atendidos, preferencialmente na rede básica de saúde e nas ESF, que 

desenvolvem ações que vão desde a promoção da saúde e prevenção, por 

meio do Programa HIPERDIA (destinado a pacientes diabéticos e 

hipertensos) até  o diagnóstico e tratamento.  

As ações realizadas incluem:  
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 Rede de atendimento numa unidade básica de saúde com 

consultas de cardiologia, de enfermagem, de nutricionista e 

outros profissionais da equipe. 

 Laboratório capaz de realizar exames de rotina para 

acompanhamento do hipertenso e eletrocardiograma. 

 Disponibilização dos medicamentos contemplados na 

Farmácia Básica do Ministério da Saúde. 

 Rede hospitalar preparada para acolher o paciente com 

complicações.  

 

CONTROLE DA TUBERCULOSE 

O programa de controle da tuberculose foi implantado no município 

de Anápolis no ano de 1974.  

Em 2003, visando a atender os princípios do SUS, principalmente no 

que se refere à descentralização, o programa foi reestruturado e os 

pacientes passaram a ter acesso a este serviço em outras unidades 

secundárias e unidades de saúde da família. 

O programa visa ampliar as ações de detecção de casos, 

vinculados ás equipes de saúde, principalmente no âmbito da atenção 

básica, para o controle e acompanhamento clínico adequado, bem como 

informar a comunidade sobre o agravo, forma de contágio e rede de 

atendimento municipal para diagnóstico e tratamento. 

As ações realizadas são: 

 Exames  de sintomáticos respiratórios; 

 Detecção precoce dos casos de tuberculose; 

 Fornecimento de medicamentos; 

 Consulta e acompanhamento médico, de enfermagem e de 

serviço social; 

 Exame dos comunicantes; 
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 Exame laboratorial e de radiologia; 

 Ações educativas. 

 

PREVENÇÃO DA DENGUE 

Em 17/ 04 / 2002, foi aprovada a lei que dispõe sobre a prevenção,  

controle à transmissão e atenção básica à saúde dos casos de dengue no 

município.  

As ações definidas no Programa Municipal de Prevenção e Controle 

à Dengue são desenvolvidas pela SEMUSA e demais órgãos da Prefeitura 

relacionados ao controle da doença, objetivando a efetiva prevenção e 

controle da transmissão e a atenção básica à saúde dos casos suspeitos e 

confirmados de Dengue no Município.  

O Programa inclui ações de vigilância em saúde (epidemiológico-

sanitário), de Educação em Saúde e Mobilização Social, de Comunicação 

Social, de Combate ao vetor, inclusive prevendo as Infrações, Penalidades e 

Procedimentos Administrativos.  

Também promove ações de saneamento básico e domiciliar, 

limpeza dos lotes baldios, sendo que o município ficou responsável pelos 

lugares, logradouros e prédios públicos.  

 

PROGRAMA DE COMBATE À HANSENÍASE 

As ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis 

relacionadas à Hanseníase são: 

 Identificação precoce dos casos; 

 Exame Clínico dos suspeitos; 

 Exame Diagnóstico (coleta de linfa); 

 Prevenção de Incapacidades; 

 Consulta e Acompanhamento médico e de enfermagem; 
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 Tratamento Supervisionado; 

 Fornecimento de medicamentos; 

 Ações Educativas. 

 

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE ANÁPOLIS 

O Centro de Zoonoses de Anápolis é o órgão responsável pelo 

controle e manejo de animais domésticos e sinantrópicos, visando ao 

controle das doenças transmitidas por esses animais aos seres humanos.  

Realiza os seguintes atendimentos:  vacinação, recolhimento e 

captura de animais, palestras educativas, coleta de material para 

diagnóstico de zoonoses, castração, adoção e doação de animais, 

atendimento de solicitação sinantrópica  (ratos, morcegos, pombos, 

escorpião e caramujos), eutanásia de animais doentes. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL: 

2.1. Características da Instituição 

A Associação Educativa Evangélica – AEE  fundada em 31 de 

março de 1947 pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa 

fundamental contribuir para a educação e a formação de crianças, jovens 

e adultos da região Centro-Oeste.  

Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é 

uma instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca 

presença com a fundação de escolas em diversas cidades do Estado de 

Goiás.  

No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o 

Colégio Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilzo Risso, a Escola Luiz 

Fernandes Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, 

em Cristianópolis; tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do 

desenvolvimento provocado pela transferência da capital federal para a 

Região Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo federal 

para o credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE criou 

sua primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho 

Federal de Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia 

Bernardo Sayão –  FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia 

e Pedagogia. Em 18 de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – 

FADA – foi autorizada a funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi 

igualmente autorizada a Faculdade de Odontologia. A Faculdade de 

Filosofia do Vale do São Patrício, situada em Ceres, no Estado de Goiás, foi 

autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de janeiro de 1976, 

tendo esta os cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas 
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até então foram transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu 

Regimento Unificado. 

Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações 

e a oferta de novos cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e 

Administração, Educação Física e Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-

se a oferta do curso de Fisioterapia, sendo também ampliado o número de 

vagas para Educação Física e Direito.  

Convicta da relevância de sua proposta educacional, 

fundamentada em valores cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica foram credenciadas como 

Centro Universitário, em 15 de março de 2004, por meio da Portaria Ministerial 

nº. 628, publicada no D.O.U. nº. 52, de 16 de março de 2004. Em decorrência 

de seu credenciamento, a Instituição criou, então, em 2004, o curso de 

Sistemas de Informação, no turno noturno, e em 2005, o curso de Ciência da 

Computação, no turno matutino, e os cursos de Farmácia e 

Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, novos cursos foram 

criados – Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno noturno, 

além dos seguintes cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, Gestão 

Financeira, Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de 

Computadores, todos no turno noturno. 

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a 

essa modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA  criou 

o Núcleo de Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de 

extensão e seminários. Em continuidade à oferta desta modalidade, em 

2009, de acordo com a Portaria 4.059 de 2004, que prevê que as instituições 

de ensino superior possam introduzir na organização pedagógica curricular 

de cursos superiores a oferta de disciplinas integrantes do currículo na 

modalidade semipresencial, inicia-se a oferta dos 20% da carga horária dos 

cursos reconhecidos, nessa modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a 

Coordenação de Educação a Distância. 
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Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado 

para a realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por 

meio de uma gestão inovadora e compartilhada. Assim, redefine 

prioridades, a fim de viabilizar sua missão e, desse modo, participar 

efetivamente do processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural 

da região. 

A) MISSÃO:  

 A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios 

cristãos, tem como missão: promover, com excelência, o conhecimento por 

meio do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a 

formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

         Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a 

competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas 

ações por princípios éticos, morais e cristãos. 

 

B) OBJETIVOS INSTITUCIONAIS: 

          De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA (2014-2018)– tem como 

objetivos: 

1. Fortalecer a missão institucional por meio da expansão e do 

aprimoramento do ensino, da pesquisa e da extensão, como instrumentos 

de promoção e desenvolvimento humano e social da região. 

2. Implementar a  qualificação, valorização e promoção dos recursos 

humanos – docentes e técnicos administrativos, envolvendo-os no 

compromisso e  responsabilidade  institucional. 

3. Ampliar e aprimorar a infraestrutura física e tecnológica, assegurando as 

condições para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. 
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4. Desenvolver, de forma sistemática, a articulação entre os processos de 

avaliação externa, autoavaliação, planejamento e promoção de 

melhorias, como eixo norteador dos processos de gestão. 

5. Promover a sustentabilidade financeira institucional. 

2.2. Estrutura Organizacional 

A Associação Educativa Evangélica, como Mantenedora do Centro 

Universitário, deve assegurar a liberdade acadêmica e a autonomia 

didática, político-administrativa, disciplinar e financeira dos órgãos 

deliberativos e executivos dentro dos limites da missão e visão institucional, 

dos projetos pedagógicos e das competências dos respectivos segmentos, 

docentes, discentes e administrativos. A sustentação financeira é garantida, 

mediante aprovação anual do orçamento. As relações do Centro 

Universitário com a Mantenedora são mediadas pela Chancelaria. 

Os órgãos da administração superior do Centro Universitário de 

Anápolis com formas de condução, mandatos e atribuições estão definidos 

em seu Estatuto e no Regimento Geral. São eles:  

CHANCELARIA – órgão superior de ligação entre a Associação 

Educativa Evangélica e o Centro Universitário, constituída pelo Chanceler e 

Vice-Chanceler. 

CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR (CAS) – maior órgão colegiado 

deliberativo em matéria acadêmico-administrativa do Centro Universitário. É 

formado pelo Reitor, seu presidente, Pró-Reitores, diretores e coordenadores 

de cursos e representantes dos segmentos da Mantenedora, comunidade, 

docentes, técnico-administrativo e alunado, eleitos pelos seus pares. O CAS 

reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes ao ano, sendo uma reunião a cada 

semestre letivo, convocada pelo seu Presidente, em sala de reuniões ou em 

sala de aula adaptada para sediar a reunião, nas dependências físicas do 

Centro Universitário.  
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REITORIA – órgão executivo que planeja, organiza, dirige e controla 

todas as atividades universitárias. É exercida por um Reitor com o auxílio de 

três Pró-Reitorias: Pró-Reitoria Acadêmica; Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária; e Pró-Reitoria Administrativa. O 

Reitor e os Pró-Reitores são eleitos pelo Conselho de Administração da 

Mantenedora, com mandato de três anos, permitida mais de uma 

recondução.  

Completam a estrutura organizacional do Centro Universitário: 

Diretorias de Cursos; Ouvidoria Geral; Coordenadorias; Biblioteca e 

Secretaria Geral, além da Prefeitura e dos Institutos Superiores que, embora 

previstos no Estatuto e no Regimento Geral, não estão implantados na 

estrutura do Centro Universitário. 

Os Diretores de Cursos, designados pelo Reitor, são responsáveis pelo 

seu planejamento, organização, direção e controle. 

O Centro Universitário de Anápolis apresenta o seguinte 

organograma: 
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Organograma do Centro Universitário de Anápolis: 
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2.3. Administração do Centro Universitário 

2.3.1. Órgãos Colegiados: Competências e Composição 
 

             O Conselho Acadêmico Superior é o maior órgão colegiado 

deliberativo em matéria acadêmico-administrativa do Centro Universitário. É 

presidido pelo Reitor e composto pelos Pró-Reitores, diretores e 

coordenadores de cursos, dois representantes da mantenedora, um 

representante da comunidade; um representante docente de cada curso, 

um técnico-administrativo e um discente, eleitos pelos seus pares. A 

competência do CAS está disciplinada no Art. 10 do Estatuto: 

             Art. 10. Compete ao Conselho Acadêmico Superior: 

I - definir as políticas institucionais e suas diretrizes acadêmicas e 

administrativas; 

II - apreciar e aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional, ouvida a 

Chancelaria; 

III - aprovar os Regulamentos dos órgãos internos ou programas institucionais; 

IV - aprovar, preliminarmente, o Estatuto e aprovar o Regimento Geral do 

Centro Universitário, encaminhados pelo Reitor, observada a legislação em 

vigor; 

V – aprovar a implantação, alteração e extinção de cursos de graduação; 

VI - aprovar a criação, alteração e extinção de cursos de pós-graduação e 

outros; 

VII - estabelecer, em consonância com a política institucional, as normas 

gerais para os cursos de pós-graduação, extensão e outros; 

VIII - reexaminar, em grau de recurso, as decisões tomadas no âmbito 

acadêmico e administrativo; 

IX - examinar pedidos de reconsideração de suas deliberações; 

X - aprovar normas acadêmicas complementares à legislação sobre 

avaliação da aprendizagem, transferências, estágios, além de outras do 

âmbito das suas competências; 
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XI - aprovar, mediante proposta da Reitoria, a concessão dos títulos de 

“Professor Emérito” e Professor Honoris Causa; 

XII - regulamentar os procedimentos e protocolos para as solenidades de 

colação de grau e outras promovidas pelo Centro Universitário; 

XIII - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades do Centro Universitário; 

XIV - aprovar o Plano de Carreira Docente e estabelecer normas e critérios 

para a sua implementação e cumprimento, após parecer favorável da 

entidade mantenedora; 

XV - decidir sobre os casos omissos. 

 O Colegiado de Diretores é composto pelo Reitor, Pró-Reitores, Diretor 

Administrativo, Diretor Financeiro, Diretores e Coordenadores de Cursos. O 

Colegiado de Diretores é convocado pela Reitoria, sempre que necessário, 

para tratar de assuntos administrativos e discutir previamente matérias que 

serão apreciadas pelo Conselho Acadêmico Superior, tais como propostas e 

alteração de regulamentos e normas, calendário de atividades acadêmicas, 

e apreciar outros assuntos de interesse da administração da  

UniEVANGÉLICA. 

 Os Colegiados dos Cursos do Centro Universitário de Anápolis possuem 

formas de constituição, representação e atribuições definidas no âmbito dos 

próprios cursos. No geral, o colegiado de cada curso é constituído pelo 

diretor do curso, que o preside, seu(s) coordenador(es), quando há, 

professores do quadro docente e representante(s) discente(s).  

 As reuniões do Colegiado de Curso acontecem periodicamente, em 

salas próprias, sendo duas previstas no calendário de atividades 

acadêmicas: uma no início de cada período letivo, para fins de 

planejamento pedagógico, e uma no final do semestre, para avaliação do 

período letivo. As demais reuniões acontecem conforme cronograma 

determinado pelo próprio colegiado e nelas são tratados assuntos de 

interesse do curso e políticas a serem efetivadas no âmbito do curso. Nessas 

reuniões são também apreciados e votados requerimentos de alunos, 
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referentes a sua vida acadêmica, protocolados na Secretaria Geral e 

encaminhados para apreciação.  

 As deliberações tomadas nos colegiados são encaminhadas aos 

órgãos competentes da Instituição para conhecimento e providências, por 

meio de despachos do presidente do colegiado. Das decisões tomadas nos 

colegiados de cursos, cabem recursos aos órgãos superiores: Colegiado de 

Diretores, Pró-Reitorias, Reitoria e Conselho Acadêmico Superior. 

Todos os órgãos colegiados do Centro Universitário de Anápolis 

funcionam com a presença da maioria absoluta de seus membros e 

decidem, por maioria simples, em reuniões fechadas, com registro em ata. 

As decisões dos colegiados podem, conforme a natureza, assumir a 

forma de resoluções ou instruções normativas a serem baixadas pelo 

Presidente. 

 

2.4. Políticas de Pessoal e Programas de Incentivos e 

Benefícios 

2.4.1. Políticas de Gestão 

 A Instituição adota padrões de gestão visando incorporar em seus 

quadros, pessoal competente, valorizando-o e aprimorando seus percursos 

profissionais, a partir das seguintes políticas: 

 Adoção de critérios de seleção, ingresso e lotação, definidos em 

consonância com as competências requeridas pelas funções a serem 

exercidas. 

           No Curso de Medicina, semestralmente, realiza-se o processo de 

seleção docente, com base na necessidade de cada módulo e período 

letivo, de acordo com as normas estabelecidas pela Coordenadoria de 

Avaliação e Qualificação Pedagógica da PROACAD. 
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 Adoção de princípios democráticos e cristãos como referência para a 

gestão do corpo técnico, administrativo e docente. 

 Compromisso com a vigência de contratos de trabalho regidos pela 

legislação em vigor, assegurando o cumprimento das obrigações 

sociais e previdenciárias. 

      No Curso de Medicina, os docentes e colaboradores administrativos 

são contratados em regime da CLT, com cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias. 

 Concessão de incentivos para capacitação, produção e divulgação 

de pesquisas, a partir de critérios estabelecidos nos regulamentos, de 

acordo com as prioridades dos cursos e programas institucionais. 

      No Curso de Medicina, os docentes participam dos Projetos de 

Pesquisa PIBIC/UniEVANGÉLICA e PIBIC/CNPq.  

 Desenvolvimento de programas de monitoramento e avaliação do 

desempenho do pessoal docente e administrativo nas respectivas 

funções, entendidos como mecanismos de aprimoramento contínuo e 

manutenção de vínculo institucional. 

      No Curso de Medicina, o desempenho do pessoal docente é avaliado 

durante todo o semestre, com participação ativa dos discentes e 

coordenadores dos módulos. O desempenho do pessoal administrativo é 

avaliado periodicamente pelas coordenações pedagógica e de 

planejamento e pelo diretor do curso. 

 Capacitação contínua dos quadros de diretores, coordenadores e 

docentes para concepção, gestão, operacionalização e avaliação 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 Desenvolvimento de programas de capacitação permanente e apoio 

pedagógico ao corpo docente e ao pessoal técnico-administrativo, 
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com vistas à melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem 

e da prestação de serviços nos diferentes setores. 

      No Curso de Medicina, no início de cada semestre, desenvolve-se a 

Semana de Planejamento Interno, com objetivos de discussão dos planos 

de ensino e operacionalização dos módulos, com a participação das 

coordenações pedagógicas e de planejamento e da direção do curso. 

 Manutenção contínua de ação pastoral, tendo em vista o cultivo de 

valores cristãos, assim como a promoção de clima institucional 

humanizador. 

      O Curso de Medicina participa das ações pastorais institucionais 

“Projeto Amazônia” e “Uma Semana Para Jesus”.  

 

2.4.2. Programas institucionais de financiamento de estudos 

  A Associação Educativa Evangélica – AEE –  atua em sintonia com 

sua política de filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes 

condições de acesso e permanência na educação básica e superior, com a 

concessão de programas de bolsa de estudo integral, parcial e o 

Financiamento Estudantil (FIES). 

O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social – é o 

departamento responsável pela gestão dos programas de bolsas como o 

ProUni, a Bolsa Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o 

Departamento do FIES, que atua na gestão do financiamento estudantil.  

No ano de 2006, a Instituição aderiu ao ProUni – Programa 

Universidade para Todos –, ofertando bolsas de estudo integrais em cursos de 

graduação a candidatos que não possuam diploma de curso superior, que 

apresentem renda per capita de até um salário mínimo e meio (bolsa 

integral), que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou privada 

como bolsista integral e que tenham participado do último ENEM obtendo 
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média superior a 450 pontos. Conjuntamente, o UniSOCIAL disponibiliza para 

os alunos matriculados nos cursos de graduação o programa próprio da 

Instituição –  Bolsa Filantropia – com a concessão de bolsa de estudo de 

integral e parcial (50%) obedecendo os critérios estabelecidos pela Lei 

11.096/2005 e 12.101/2009, ou seja, para a bolsa integral comprovação de 

renda per capita familiar de até 1(um) salário mínimo e meio e para bolsa 

parcial de (50%) comprovação de renda per capita familiar de até 3 (três) 

salários mínimos.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a 

Bolsa Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios 

estabelecidos pela Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que 

atua na gestão do programa de bolsas de estudo do governo estadual. Em 

contrapartida, o aluno presta serviço voluntário em instituições 

governamentais e não governamentais, de acordo com sua área de 

formação. 

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos o 

FIES –  Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –, como um Programa 

destinado a financiar estudantes de cursos de graduação regularmente 

matriculados em IES não gratuitas e cadastradas no programa, em cursos 

com avaliação positiva no SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior, oferecendo financiamento de até 100% do custo das 

mensalidades e com juros de 3,4% ao ano.  

O Curso de Medicina participa do Programa PROUNI, com uma 

proporção de 10% das vagas semestrais, e do Programa FIES. 
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2.5. Políticas de Ensino, de Extensão e de Pesquisa no 

âmbito da Instituição e do curso de Medicina 

2.5.1. Políticas de Ensino 

 

A UniEVANGÉLICA concebe o papel do professor como um mediador 

entre o aluno e o conhecimento. Para isto, preconiza a participação ativa 

do acadêmico na construção de sua aprendizagem, baseada na adoção 

de metodologias de aprendizagem dinâmicas e inovadoras. 

De igual modo, a Instituição preconiza o desenvolvimento de ações 

contínuas de avaliação, com ênfase na reflexão sobre a formação, por meio 

de processos diagnósticos que identifiquem os êxitos e retifiquem o re-

planejamento, quando necessário. 

O Curso de Medicina utiliza metodologias ativas de aprendizagem 

como instrumentos pedagógicos de ensino, integrando os conhecimentos 

adquiridos às atitudes e atividades práticas do acadêmico em formação. 

No Curso de Medicina, a avaliação de aprendizagem é desenvolvida 

de forma processual, mediadora, formativa e contínua, permitindo a troca 

de conhecimentos entre docentes e discentes. 

   

2.5.2. Políticas de Extensão 

 

A UniEVANGÉLICA adota a concepção de extensão alicerçada no 

ideário de transformação da sociedade, a partir da prática extensionista 

enquanto mecanismo de articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

A relação entre o ensino e a extensão favorece uma abordagem 

contextualizada, integradora e interdisciplinar, estabelecendo uma estreita 

relação entre a teoria e a prática, atribuindo maior significado às atividades 

extensionistas e oportunizando o desenvolvimento de diferentes habilidades 

e competências. 



Capítulo 02 – Contextualização Institucional 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

43 

Na relação com a pesquisa, a extensão está firmada na investigação 

e na produção de conhecimentos provenientes da realização das ações 

sociais comunitárias. As ações extensionistas e as ações comunitárias são 

desenvolvidas de forma articulada com a missão e visão institucional, tendo 

como referência as necessidades sociais da comunidade local. 

O Curso de Medicina participa de vários projetos extensionistas 

Institucionais. Além disso, atualmente, conta com dezesseis Ligas 

Acadêmicas, organizadas por docentes e discentes, que desenvolvem 

ações de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.5.3. Políticas de Pesquisa 

 

A UniEVANGÉLICA considera a pesquisa um elemento catalisador do 

conhecimento científico, técnico, humanístico e ético que, articulada ao 

ensino e à extensão, exerce relevante papel na produção do 

conhecimento. 

Com o objetivo de incentivar e viabilizar a pesquisa, a Instituição 

adotou as seguintes iniciativas: a) criação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Centro Universitário de Anápolis; b) solicitação, junto ao CNPq, da 

inclusão no Diretório dos Grupos de Pesquisa; c) participação dos 

acadêmicos de graduação no Programa de Bolsas de Iniciação Científica 

(PBIC); d) implantação do Comitê Institucional de Pesquisa (CIP), com a 

participação de professores doutores representantes das grandes áreas; e) 

implantação do Núcleo de Apoio à Pesquisa e à Inovação tecnológica 

(NUPTEC); f) criação de um sistema de incubação de empresas 

(UnINCUBADORA). 

No Curso de Medicina, todos os projetos de pesquisa de iniciação 

científica são encaminhados ao CEP, para avaliação e aprovação. Os 

docentes e os discentes do curso participam do Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA (PBIC/UniEVANGÉLICA) e do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC/CNPq).  
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2.6. Relações, parcerias e cooperações com Instituições, 

Empresas e Comunidade  

 O Centro Universitário de Anápolis possui diversos convênios com o 

setor público, visando à prática de estágios curriculares obrigatórios, o que 

redunda em disseminação dos conhecimentos acadêmicos e científicos na 

comunidade.  

 Além desses convênios, a IES realiza parcerias para cooperação 

técnica e científica com instituições públicas e privadas, inclusive 

internacionais, visando à troca de experiências acadêmicas, realização de 

cursos e eventos. Todos os convênios encontram-se listados no Balanço 

Social da Instituição, o que dá visibilidade às ações na comunidade.  

 O Núcleo de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (NUPTEC), 

ligado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação 

Comunitária, é um núcleo institucional que fortalece os vínculos de seus 

pesquisadores com a sociedade civil, empresas e agências públicas, 

orientando-as na captação de recursos e procurando meios de fomentar a 

inovação e a transferência de tecnologia.  

 Quanto ao mercado de trabalho, além do Programa de 

Acompanhamento de Concluintes e Egressos, que orienta os ex-alunos para 

inserção no mercado de trabalho, e da Empresa Júnior, que realiza 

consultoria a micro e pequenas empresas, a UniEVANGÉLICA possui 

convênios com instituições como o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e com o 

Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que atuam como mediadores 

nesse processo. A Instituição desenvolve, junto ao NUPTEC, um projeto de 

incubação de empreendimentos. 

 Criada em 2008, a UniINCUBADORA é um programa sem fins lucrativos, 

vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação 

Comunitária por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 

UniEVANGÉLICA cuja responsabilidade está na transferência de tecnologia, 
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prestação de serviços especializados e interação do Centro Universitário 

com empreendedores e a sociedade em geral.  

 Também são firmadas parcerias com instituições representativas da 

sociedade: SEBRAE, RGI, FUNTEC, FAPEG, FINEP, SENAI, Sindicatos, 

Associações de Classe, Universidades, Prefeitura Municipal de Anápolis, 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, para a implantação da 

incubadora de empresas. 

O Curso de Medicina possui convênios com entidades públicas 

(Secretarias de Saúde Municipal e Estadual), filantrópicas (Santa Casa de 

Misericórdia de Anápolis e Hospital Espírita de Psiquiatria de Anápolis) e 

privadas (Hospital Evangélico Goiano), com o objetivo de viabilizar a prática 

dos estágios curriculares obrigatórios. 

 

2.7. Ações Institucionais Referentes à Diversidade, ao Meio 

Ambiente, à Memória Cultural, à Produção Artística e ao 

Patrimônio Cultural. 

 

          A UniEVANGÉLICA desenvolve, nos diferentes cursos, uma série de 

atividades que visam dar visibilidade ao contato com a comunidade interna 

e externa. Algumas ações ocorrem dentro de uma política e calendário 

geral da Instituição, dentre as quais destacam-se:  

 

2.7.1. Ações referentes à Diversidade  

 

A) Fórum África: Projeto que visa motivar os alunos africanos que estudam 

no Brasil a continuarem pensando em seu país de origem. São 

realizadas palestras sobre temas como responsabilidade social, noite 

cultural com danças típicas africanas, oficinas diversas de linguística, 

artes, dentre outras.  
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B) Noite Nipo-Brasileira: Noite de apresentação cultural, palestras e 

oportunidades de intercâmbio estudantil com foco no Japão.  

C) Seminário sobre Povos Indígenas: O evento tem por objetivo discutir a 

inserção do índio no sistema educacional orientado pelo MEC, 

pensando sobre o desenvolvimento integral do indígena. 

D) Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante: Ações de educação, saúde, 

pesquisa e ação comunitária são realizadas nas comunidades da 

Amazônia e sertão do Brasil. Há uma ênfase no entendimento e na 

busca de soluções para as comunidades locais, a partir de seu próprio 

ambiente. Em parceria com ONGs, o projeto visa a transformação das 

comunidades ribeirinhas e sertanejas por meio da sustentabilidade. 

 

 

2.7.2. Ações referentes à Memória Cultural  

 

                   A comunidade acadêmica realiza palestras periódicas com o 

objetivo de apresentar a história institucional e os princípios norteadores que 

formaram toda sua cosmovisão. Além disto, eventos que contam a história 

da Instituição e livros sobre a mesma, são oferecidos à comunidade 

acadêmica.  

 

2.7.3. Ações referentes à Produção Artística  

 

                    Apresentações culturais são realizadas no ambiente institucional, 

em diversos eventos. 

                  O Com Vocação, evento que acentua princípios como a política, 

os direitos humanos e a justiça social, é realizado por meio de apresentações 

musicais e teatrais, propiciando aos participantes uma reflexão sobre 

princípios e valores e resultando em um pensamento mais holístico. 
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2.7.4. Ações referentes ao Patrimônio Cultural  

 

                   A Instituição tem seu germe no início do ano de 1920.  

                   Em 1932, iniciou oficialmente a primeira escola primária a qual, em 

1939, deu origem ao colégio.  

                   Em 1947, iniciou-se a Associação Educativa Evangélica, 

mantenedora do atual Centro Universitário.  

                   Em 1961, vieram os primeiros cursos de nível superior. Assim, foram 

construídos os primeiros prédios na Avenida Universitária, Km 3,5, onde até 

hoje funcionam as instalações do Centro Universitário.  

                   O prédio do Colégio Couto Magalhães foi tombado como 

patrimônio histórico e cultural.  

                    Atualmente, tem-se o projeto de construção de um museu de 

línguas e culturas, no Centro Universitário de Anápolis.  

 

 

2.7.5. Ações referentes ao Meio Ambiente  

  

                   A Instituição, por meio do Programa de Pós-Graduação em 

Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (Mestrado em Ciências 

Ambientais), realiza, anualmente, durante a Semana do Meio Ambiente, o 

Seminário Cultura e Natureza no Cerrado Goiano. A atividade vincula as 

expressões culturais ao debate acadêmico, buscando relacionar a 

preservação ambiental e a cultura goiana na valorização do bioma 

Cerrado. 

                  Outras ações desenvolvidas nesse sentido são o Dia da 

Consciência Negra e o Dia do Apagão, este último com o objetivo de 

incentivar o abandono ao vicio do tabaco. 
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2.8. Ações de Intercâmbio, Cooperação e Programas de 

Internacionalização  

 

       A política de internacionalização do Centro Universitário de 

Anápolis (UniEVANGÉLICA), considerando a tendência atual da globalização 

e sua influência nos vários segmentos da sociedade, é orientada pela busca 

de relacionamentos com organizações internacionais. 

       Visa ao desenvolvimento de projetos voltados à 

internacionalização do ensino e à mobilidade estudantil internacional, por 

meio de ações educacionais, científicas e humanitárias, contribuindo para a 

formação de profissionais capazes de atuarem num contexto globalizado e 

que valorizem as relações interculturais.  

      Nesse sentido, promove atividades para a orientação de gestores, 

pesquisadores, professores e alunos nos protocolos necessários aos 

intercâmbios acadêmicos, nos níveis de graduação e pós-graduação, além 

de auxiliar no domínio de outras línguas, buscando parcerias estratégicas 

para a realização de pesquisas ou ações de extensão em ambientes 

internacionais (projetos humanitários).  

O Programa estabelece como processo integralizador a inserção da 

dimensão internacional e intercultural em toda a dinâmica do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

Os recursos para o desenvolvimento das atividades são providos pelo 

recolhimento de taxas de participação, verbas institucionais da AEE, verbas 

governamentais de instituições de fomento e de outras organizações 

parceiras, além das contrapartidas.  

O Curso de Medicina participa das ações de Internacionalização da 

Instituição, a partir do segundo período do curso, através de intercâmbios 

com centros de ensino médico, recebendo os alunos desses centros ou 

encaminhando os acadêmicos brasileiros para estágios pré-determinados 

com carga horária e conteúdo programático.                 



 

P 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

3.1 Identificação do Curso 

Em 29 de março de 2005, o Conselho Acadêmico Superior do 

Centro Universitário de Anápolis autorizou a implantação do curso de 

graduação em Medicina (Resolução CAS nº 12/2005), com doze semestres 

de duração, funcionamento em turno integral, oferta de 100 vagas anuais 

com duas entradas, na sede da UniEVANGÉLICA. 

Em 1º de fevereiro de 2008, conforme Portaria nº 87 da SESu-MEC, foi 

autorizado o funcionamento do curso de Medicina, bacharelado, com 40 

vagas totais anuais, no turno diurno.  

Em 12 de abril de 2010, conforme Portaria nº 381 da SESu-MEC, foi 

autorizado o aumento do número de vagas no curso de Medicina, 

bacharelado, das atuais 40 vagas totais anuais para o número de 100 vagas 

totais anuais, no turno diurno.  

Em 19 de novembro de 2013, conforme Portaria nº 605 da SERES-

MEC, foi reconhecido o curso de Medicina, bacharelado, com 100 vagas 

totais anuais. 

3.2. Formas de Ingresso 

O Processo Seletivo para os cursos de graduação da 

UniEVANGÉLICA abrange a base nacional comum do Ensino Médio, não 

podendo ultrapassar aquele nível de complexidade e visa à seleção do 

candidato com vistas à realização de estudos superiores.   

A classificação é feita em ordem decrescente, segundo os pontos 

obtidos das somas alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os 

devidos pesos e observados os critérios de desempate.  

Os candidatos são selecionados até o limite de vagas estabelecido 

pelo curso. O último prazo para preenchimento de vagas não pode 
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ultrapassar 10% (dez por cento) dos dias contados a partir do início do 

período letivo. 

Os alunos do curso de Medicina podem ingressar pelo Programa 

Universidade para Todos - ProUNI. Os candidatos inscritos nesse programa 

são pré-selecionados pela nota do ENEM e, posteriormente, são submetidos 

a uma entrevista para verificação dos pré-requisitos necessários. Atendendo 

aos critérios, são aprovados com bolsa integral e matriculados como 

ingressantes.  

3.3. Justificativa do Curso 

Por sua localização geográfica, importância socioeconômica e 

estratégica para o desenvolvimento da microrregião e do Estado de Goiás, 

a cidade de Anápolis tinha necessidade de abrigar um curso de graduação 

em Medicina. 

A cidade oferece infraestrutura médico – hospitalar e rede básica 

adequadas para a construção do processo de ensino – aprendizagem 

relevantes no desenvolvimento das práticas adequadas para uma formação 

médica de excelência. 

O curso de Medicina da UniEVANGÉLICA se fundamenta em uma 

concepção metodológica baseada na realidade da população da cidade 

de Anápolis, voltando-se para o atendimento de suas necessidades. 

Um dos elementos que justificaram a relevância da implantação do 

curso em Anápolis foi o seu impacto nos processos decorrentes de suas 

relações com os órgãos de prestação de serviço locais e com a 

comunidade, especialmente com os usuários dos serviços de saúde pública 

(SUS). 

Tal processo de interação permite a veiculação do conhecimento 

da área da saúde, cujo alcance envolve a formação do acadêmico, a 

troca contínua entre os profissionais integrantes dos órgãos prestadores de 

serviços, principalmente nas Unidades Básicas de Saúde, e alcança, ainda, a 
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própria comunidade, em um processo de educação e conscientização 

permanente. 

3.4. Objetivos do Curso 

Objetivo Geral   

Formar médicos com perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo, 

capacitado a atuar, embasado no processo de saúde e doença, em seus 

diferentes níveis de atenção, nos princípios éticos, com ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais propostas pelo MEC. 

Objetivos Específicos  

 Favorecer o desenvolvimento da capacidade e da responsabilidade 

por meio da autoaprendizagem.  

 Promover o pensamento crítico sobre o trabalho cotidiano. 

 Promover a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, por 

meio da produção de pesquisas na área médica. 

 Formar o profissional médico, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do 

ser humano.  

 Garantir a interdisciplinaridade entre as áreas do saber, envolvendo 

ciências básicas, ciências clínicas, ciências sociais e ciências 

epidemiológicas. 

 Adotar um modelo didático-pedagógico centrado na iniciativa do 

aluno, objetivando um maior envolvimento na busca do 

conhecimento, utilizando, para tanto, o ensino e a aprendizagem por 

problema como instrumento principal. 

 Desenvolver atividades críticas e criativas com relação à atuação 

profissional na área de saúde, envolvendo a comunidade, para que a 

mesma adquira mais autonomia com relação à tomada de decisão 

sobre seus problemas. 
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3.5. Perfil Profissional do Egresso 

A diversidade e a complexidade dos campos de atuação dos 

profissionais de saúde exigem um novo delineamento para o âmbito 

específico de cada profissão. De uma maneira geral, todos os profissionais 

de saúde devem estar dotados de competências (conhecimento, 

habilidades e atitudes) que possibilitem a sua interação e atuação 

multiprofissional, tendo como beneficiários os indivíduos e a comunidade, 

promovendo a saúde para todos. 

Apresentam-se abaixo as competências no âmbito geral da 

formação do profissional de saúde e em especial, do médico a ser formado 

pela UniEVANGÉLICA, conforme o que preceituam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ministério da Educação (2014): 

 Atenção à Saúde: os egressos médicos devem estar aptos a 

desenvolver ações de promoção, prevenção, proteção e 

reabilitação, tanto no nível individual, quanto coletivo. Cada 

profissional deve buscar assegurar que sua prática seja realizada de 

forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de 

saúde. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais 

altos padrões de qualidade e dos princípios da ética e da bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se 

encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de 

saúde, tanto no nível individual quanto coletivo. 

 Tomada de decisões: o trabalho dos egressos médicos deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando ao uso 

apropriado dos recursos médico-científicos, considerando a eficácia e 

custo-efetividade da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, estes 

profissionais devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e 

decidir a conduta mais apropriada. 

 Comunicação: os egressos médicos devem ser acessíveis, capazes de 

ultrapassar as barreiras culturais na interação com os diferentes 



Capítulo 02 – Contextualização do Curso 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

54 

pacientes, grupos e comunidades. Devem também estar capacitados 

a interagir e se articular com outros profissionais de saúde. Devem 

manter a confidencialidade das informações a eles confiadas. Devem 

aprender e desenvolver formas de comunicação envolvendo 

comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura. 

 Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os egressos 

médicos deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre 

tendo em vista o bem-estar da comunidade. A liderança envolve 

compromisso, responsabilidade, empatia, habilidades para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 

 Administração e Gerenciamento (Gestão em Saúde): os egressos 

médicos devem estar preparados a fazer o gerenciamento e 

administração da força de trabalho, dos recursos físicos, dos materiais 

e da informação. Desta forma, devem estar preparados para serem 

gestores, empregadores ou líderes na equipe de saúde. 

 Educação Permanente (Educação em Saúde): os egressos médicos 

devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua 

formação quanto na sua prática profissional. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender, ter 

responsabilidade e compromisso com a educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, não 

apenas transmitindo conhecimento, mas também proporcionando 

condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais 

e os profissionais dos serviços. 

 Língua estrangeira: os egressos médicos devem dominar língua 

estrangeira, para manterem-se atualizados com os avanços de suas 

respectivas áreas de atuação e para interagirem com profissionais de 

saúde de outras partes do mundo. 

No âmbito mais específico da formação profissional, o médico a ser 

graduado pela UniEVANGÉLICA deverá apresentar o seguinte perfil: 
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 Estar estimulado e capacitado para a prática da educação 

permanente, especialmente para a autoaprendizagem. 

 Exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos validados cientificamente. 

 Dominar as técnicas de leitura crítica da literatura científica, 

indispensáveis frente à sobrecarga de informações e da 

transitoriedade de conhecimentos.  

 Dominar os conhecimentos científicos básicos de natureza 

biopsicossocial subjacentes à prática médica. 

 Ter domínio dos conhecimentos de fisiopatologia, procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos necessários à prevenção, tratamento e 

reabilitação das doenças de maior prevalência epidemiológica e 

aspectos da saúde ao longo do ciclo biológico: saúde individual da 

criança, do adolescente, do adulto e do idoso com as peculiaridades 

de cada sexo; saúde da família e da comunidade; doenças crônico-

degenerativas; neoplasias malignas; causas externas de 

morbimortalidade; doenças mentais e psicossociais; doenças 

infecciosas e parasitárias; doenças nutricionais; doenças ocupacionais; 

ambientais e iatrogênicas. 

 Ter capacitação para utilizar recursos semiológicos e terapêuticos 

contemporâneos, hierarquizados por nível de atenção integral à 

saúde, nos primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção. 

 Utilizar procedimentos semiológicos e terapêuticos conhecendo 

critérios de indicação e contraindicação, limitações, riscos, 

confiabilidade e sua validação científica 

 Atuar dentro do sistema hierarquizado de saúde obedecendo aos 

princípios técnicos e éticos da referência e da contra referência. 

 Saber atuar em equipe multiprofissional, assumindo quando necessário 

o papel de responsável técnico, relacionando-se com os demais 

membros em bases éticas. 
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 Exercer a medicina com postura ética e humanística em relação ao 

paciente, à família e à comunidade, observando os aspectos sociais, 

culturais, psicológicos e econômicos relevantes do contexto, baseados 

nos princípios da bioética. 

 Ter uma visão social do papel do médico e disposição para engajar-se 

em atividades de política e de planejamento em saúde. 

 Informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em 

relação à promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação 

das doenças, usando técnicas adequadas de comunicação. 

 Conhecer as principais características do mercado de trabalho onde 

deverá se inserir, procurando atuar dentro dos padrões locais, 

buscando o seu aperfeiçoamento considerando a política de saúde 

vigente. 

 Utilizar ou administrar recursos financeiros e materiais, observando a 

efetividade, visando à equidade e à melhoria do sistema de saúde, 

pautada em conhecimentos validados cientificamente. 

3.5.1. Competências e Habilidades do Médico graduado pela 

UniEVANGÉLICA 

A educação de adultos pressupõe a utilização de metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem, que proponham concretamente desafios 

a serem superados pelos estudantes, tendo o professor como facilitador e 

orientador do processo. 

Considerando que o período de formação na graduação se 

restringe ao máximo de seis anos e que a vida profissional pode se estender 

por três décadas ou mais, e considerando também que os conhecimentos, 

habilidades e atitudes exigidas do profissional modificam-se rapidamente, 

um dos objetivos de aprendizagem fundamentais do curso de graduação, é 

o de aprender a aprender. 

Aprender a aprender envolve o desenvolvimento de habilidades de 

busca, seleção e avaliação crítica de dados e informações disponibilizadas 
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em livros, periódicos, bases de dados locais e remotas, além da utilização 

das fontes pessoais de informação, incluindo a sua própria experiência 

profissional. 

Outras habilidades deverão ser desenvolvidas ao longo dos anos, 

com o objetivo de ocasionar o domínio do aluno sobre:  

 Princípios básicos do exame físico e reconhecimento da anatomia in 

vivo. 

 Capacidade de formular questões abertas e de comunicação simples. 

 Capacidade de realizar procedimentos simples tais como injeções, 

punção venosa, medida da pressão arterial, curativos. 

 Reconhecimento dos níveis de complexidade de atendimento (1º, 2º e 

3º níveis de atenção). 

 Técnicas de anamnese. 

 Princípios de informação e aconselhamento. 

 Princípios de comunicação de más notícias. 

 Conhecimento das várias fases da consulta médica completa. 

 Técnicas de exame físico especial, tais como ginecológico; pediátrico 

e do RN; otorrinolaringológico (audição e equilíbrio) e oftalmológico. 

 Capacidade de realização de procedimentos, tais como coleta de 

materiais de secreções, excreções e sangue para exame laboratorial. 

 Capacidade de realização de procedimentos, tais como atenção ao 

paciente acidentado, com hemorragia ou com risco de vida imediato 

(primeiros socorros). 

 Conhecimento das modalidades de atenção básica de saúde 

praticadas na região (unidades de saúde, médico de família, agentes 

comunitários). 

 Capacidade de realização de uma consulta completa  de crianças, 

gestantes, adultos e idosos, de ambos os sexos. 

 Capacidade de condução do parto normal e indicações mais 

comuns da cesárea. 
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 Capacidade de discussão de casos clínicos reais, e diagnóstico 

diferencial das patologias envolvidas. 

 Realização de técnicas simples e avançadas de exame físico, 

incluindo neurológico, ortopédico, angiológico, cardíaco, respiratório 

e procedimentos funcionais. 

 Habilidades de comunicação com o paciente. 

 Capacidade de realização de uma consulta completa, em qualquer 

nível de atendimento. 

 Capacidade de realização de uma consulta completa de 

urgência/emergência, inclusive ao paciente gravemente enfermo. 

 Capacidade de interpretação de exames mais comuns, laboratoriais, 

gráficos e de imagens. 

 Capacidade de discussão com o paciente sobre sua situação clínica, 

os procedimentos necessários para condução de seu caso, inclusive 

transmissão de más notícias ao paciente e aos familiares, com empatia 

e responsabilidade. 

 Capacidade de coleta de material para exame por punção ou 

sondagem. 

3.6. Currículo 

A estrutura e os conteúdos curriculares propostos resultam da 

experiência acumulada no âmbito nacional e internacional no campo da 

Educação Médica e se apresenta em plena consonância com a missão e o 

objetivo principal da UniEVANGÉLICA de oferecer aos estudantes  boa 

qualificação profissional, humanística e científica. 

O Currículo do Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA procura 

desenvolver uma base integrada de conhecimentos, práticas e atitudes no 

profissional em formação, que se manifesta estruturalmente em três eixos: 
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A) Eixo Humanístico-Profissional:  

A dimensão humanística da formação do médico é o aspecto 

central do currículo. Um dos mais significativos requerimentos para a 

educação médica contemporânea é o desenvolvimento de uma estrutura 

para reflexão e prática profissional que resulte na aquisição de 

competências atitudinais.  

Atitudes são a interface entre o profissional e o seu paciente, sua 

família, sua comunidade, a instituição profissional a que é afiliado, seus 

colegas de profissão e os demais colegas do seu time de trabalho. Tal 

interface se firma muito mais na experiência e na vivência do que no 

conhecimento, e portanto é menos influenciada pelo ensino factual e 

didático.  

Este eixo propõe que, longitudinalmente, em todos os blocos, sejam 

estruturados processos experienciais de aprendizagem que intencionem 

maximizar o impacto desses domínios atitudinais, particularmente no campo 

da reflexão centrada no estudante e no desenvolvimento do pensamento 

crítico. 

Em cada módulo do currículo está estruturada uma base de 

experiências que viabilizem o desenvolvimento de: a) altruismo, orientado 

 para a necessidade do profissional em atender ao melhor interesse de seus 

pacientes, da sociedade e da saúde pública, e de sua própria profissão; b)  

responsabilidade social, dirigida à prática da solidariedade social e do 

genuíno interesse no desenvolvimento comunitário; c) busca pela 

excelência, com uma constante valorização pelo autoaprendizado e pela 

permanente autocrítica; d) honra e integridade, orientadas para o 

compromisso com o justo, o certo e o apropriado em sua prática; e) respeito 

aos outros, demonstrando clara preocupação com os sentimentos, valores e 

pensamentos de pacientes, colegas e profissionais da equipe. 

 

 



Capítulo 02 – Contextualização do Curso 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

60 

B) Eixo Técnico-Científico:  

Os conteúdos biomédicos do curso médico, incluindo a base de 

conhecimentos e habilidades da prática médica, os princípios científicos e o 

pensamento acadêmico em Medicina, associados aos domínios de áreas 

amplas tais como a Psicologia, a História da Medicina, a Antropologia 

Médica, Economia, Medicina Legal, Sociologia, Cultura e outras Ciências 

Humanas e Sociais formam a estrutura conceitual deste eixo.  

Os conteúdos técnico-científicos do currículo são, em cada módulo, 

integrados de modo que, a partir da discussão de problemas, tais campos 

do conhecimento possam ser explorados de forma progressiva e estruturada.  

Os conhecimentos são orientados associando teoria e prática, 

sendo os primeiros anos do curso médico um período mais fundacional, e 

progressivamente – mas desde o início do curso – o estudante vai se 

apropriando de um instrumental teórico-prático profissionalizante compatível 

com seu nível de desenvolvimento.  

Sob o ponto de vista estrutural, o primeiro ano aborda sistemas 

regulatórios e estruturas orgânicas, respondendo pela organização somato-

funcional do organismo humano. O segundo ano lida com ciclos de vida, 

trabalhando os processos de desenvolvimento do indivíduo em fases da vida 

(embriogênese, nascimento, crescimento, vida adulta, envelhecimento e 

morte), e sua relação com o meio. Os terceiro e quarto anos trabalham 

processos clínicos e manifestações da doença, organizados em módulos 

cuja ênfase é a integração sistêmica das diversas manifestações 

fisiopatológicas de maior interesse médico.  

Os dois últimos anos do curso (5º e 6º anos) são o período de 

internato, quando o aluno segue em estágio pelas clínicas básicas 

(pediatria, gineco-obstetrícia, clínica médica, cirurgia, urgências e 

emergências médicas, medicina de família e comunidade, saúde mental, 

saúde coletiva e estágios optativos).  
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Durante todo o curso, o aluno desenvolve atividades de integração 

teórico-prática e estágios eletivos em serviços de atenção primária, 

secundária e terciária, de acordo com sua progressão no curso. 

C) Eixo Comunitário-Assistencial:  

Este eixo busca o desenvolvimento de uma prática de ação 

comunitária, integrada em uma equipe multidisciplinar, onde o estudante 

entra em estreita relação com a comunidade ou em ambientes e estruturas 

a elas pertencentes, mantendo um balanço adequado entre esses serviços 

e as diversas estruturas, ambulatoriais e hospitalares, secundárias e terciárias. 

3.6.1. Estrutura Curricular 

 

O Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA apresenta um Projeto 

Pedagógico centrado no aluno como sujeito de sua própria aprendizagem e 

apoiado no professor como facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem, privilegiando as metodologias ativas de aprendizagem e 

orientado para a comunidade. 

A pedagogia da interação supera com vantagens a pedagogia da 

transmissão passiva de conhecimentos, utilizada nos métodos tradicionais de 

ensino, promovendo o aperfeiçoamento contínuo das atitudes, dos 

conhecimentos e das habilidades dos estudantes. Facilita o desenvolvimento 

do seu próprio método de estudo, possibilitando ao aluno que aprenda a 

selecionar criticamente os recursos educacionais mais adequados, a 

trabalhar em equipe e a aprender a aprender. 

O modelo pedagógico do Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA é 

fundamentado nos princípios da pedagogia interativa, de natureza 

democrática e pluralista, com um eixo metodológico firmemente 

estabelecido e que prioriza metodologias ativas de ensino e aprendizagem. 

A Prática Médica Baseada em Evidências é norteadora do 

cotidiano clínico de diagnose e terapêutica, buscando sempre indicar quais 

são os procedimentos mais seguros e eficazes para os pacientes. Desta 
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forma, valoriza-se, em todos os momentos do currículo, o questionamento 

sobre qual é a melhor evidência em defesa de uma argumentação, 

hipótese ou conduta. 

No Curso de Medicina, a flexibilidade curricular permite a utilização 

das atividades oferecidas pela Instituição na estruturação do currículo 

médico, com a ampliação dos horizontes do conhecimento e da aquisição 

de uma visão crítica, promovendo a extensão do campo de atuação 

profissional. 

As atividades acadêmicas que permitem a flexibilização estão de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, com o Projeto Pedagógico 

do Curso de Medicina e com o Regimento Interno do Centro Universitário de 

Anápolis-UniEVANGÉLICA, sendo a integralização dessa carga horária 

condição para a conclusão do curso. 

A flexibilidade curricular fundamenta-se nas seguintes premissas: 

 Contribuir para o desenvolvimento das habilidades e das 

competências inerentes ao exercício das atividades de formação. 

 Estimular práticas de estudo independentes e diversificar as 

experiências acadêmicas, visando ao desenvolvimento da autonomia 

profissional e intelectual do estudante. 

 Contemplar, além da formação em área específica do saber, a 

formação complementar em outra área. 

 Propiciar a aquisição do saber no currículo de forma articulada.  

               As atividades flexibilizadoras são oferecidas sob três formas: 

 Conteúdos Complementares Flexíveis – primeiro ao oitavo períodos. 

 Conteúdos Complementares Optativos – décimo segundo período 

(Internato VI). 

 Internacionalização – segundo ao décimo segundo períodos. 

               Os Conteúdos Complementares Flexíveis têm como objetivo 

principal o aproveitamento das potencialidades individuais do aluno, de 

acordo com sua livre opção.  
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                  Incluem as seguintes atividades: a) participação em colegiados ou 

ligas acadêmicas; b) participação em monitoria anual; c)  participação, 

como ouvinte, em conferências sobre os temas:  Direitos Humanos , 

Educação Ambiental, Indígena e Negra; d) participação nos Programas de 

Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA (PBIC/UniEVANGELICA e PBIC/CNPq); 

e) participação em  estágio voluntário, realizado sob supervisão e certificado 

pela unidade de origem; f) participação em cursos de extensão universitária, 

congressos, jornadas, simpósios, seminários, semanas acadêmicas, de origem 

local, estadual, nacional ou internacional; g) apresentação em eventos 

científicos, de tema livre, fórum ou pôster; h) publicação de resumo em anais 

de revistas científicas; i) publicação de artigos científicos em periódicos 

especializados; j) participação como membro de comissão organizadora; k) 

participação em atividades de extensão e/ou Ação Comunitária, 

certificadas pela Coordenação de Extensão e Ação Comunitária da 

PROPPE/UniEVANGÉLICA.  

               Esses conteúdos são registrados no Histórico Escolar do aluno, como 

Atividades Complementares, e totalizam 160 horas na matriz curricular. 

               Os Conteúdos Complementares Optativos são de livre escolha pelo 

acadêmico entre as áreas ofertadas e são oferecidos durante o período de 

Estágio Supervisionado (Internato IV). O acadêmico  deverá cumprir uma 

carga horária de 320 (trezentos e vinte) horas em Estágios relacionados às 

áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Clinica Médica, Clinica 

Cirúrgica, Medicina de Família e Comunidade, LIBRAS e às demais áreas 

definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

               A participação do acadêmico de Medicina no Projeto de 

Internacionalização do Centro Universitário de Anápolis  é permitida a partir 

do segundo período do curso e tem como objetivo contribuir para a 

ampliação das ações culturais, educacionais, científicas e humanitárias, 

para atuação em um contexto globalizado. 

               O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina integra as dimensões 

biológica e social (psicológica, populacional, etc.) em todos os momentos 
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da graduação, promovendo a interdisciplinaridade. Para tanto, está 

organizado em módulos, os quais são orientados em sua construção por 

sistemas orgânicos, ciclos de vida e apresentações clínicas, integrando um 

conjunto nuclear de conhecimentos, habilidades e atitudes que são 

desenvolvidos como objetivos educacionais. 

Em cada módulo, as áreas básicas (Anatomia, Histologia, 

Embriologia, Bioquímica, Fisiologia, Farmacologia, Genética, Biologia 

Molecular, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia, Epidemiologia) são 

integradas às áreas clínicas (Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e 

Obstetrícia, Pediatria, Medicina de Família e Comunidade). 

Os temas transversais, definidos pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, estão inseridos nos módulos do curso, assim distribuídos: 

A) Direitos humanos – Tema incluído nos módulos de Habilidades Médicas e 

Medicina de Família e Comunidade, através das seguintes atividades: 

 Estudo dos princípios constitucionais relacionados ao Direito à 

Saúde, individual e coletivo. 

 Estudo do controle social no Sistema Único de Saúde. 

 Discussão sobre gênero, saúde penitenciária, saúde das minorias. 

 Discussão sobre a violência ao idoso. 

 Estudo da ética e da bioética, através da discussão de temas 

relacionados a aborto, eutanásia, ortotanásia, distanásia e 

cuidados paliativos. 

 Estudo da atenção à saúde mental no SUS e ações na 

comunidade. 

 Discussão sobre a saúde do trabalhador. 

 Discussão sobre a autonomia do paciente e medicina centrada 

na pessoa. 

B) Portadores de Deficiência – Tema incluído no módulo de Medicina de 

Família e Comunidade, baseado na discussão das políticas nacionais 

para esse grupo. 
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C) Educação Ambiental – Tema incluído no módulo de Medicina de Família 

e Comunidade, através das seguintes atividades: 

 Observação da realidade socioambiental da comunidade. 

 Desenvolvimento de ações educativas temáticas nas várias 

unidades de saúde e nas escolas municipais. 

 Estudo dos programas de vigilância ambiental. 

Este tema também está incluído nos módulos teóricos, nas subáreas de 

Tutoria e Morfofuncional, através do estudo das doenças resultantes da 

agressão ao meio ambiente. 

D) Educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira 

e indígena – Temas incluídos em todos os módulos do curso, através das 

seguintes atividades: 

 Estudo da prevalência das doenças e sua distribuição em 

determinados grupos étnico-raciais. 

 Conhecimento das culturas afro-brasileira e indígenas sobre as 

doenças mais prevalentes e tratamentos utilizados para as 

mesmas. 

 Inserção dos alunos na comunidade, em trabalhos de campo, 

permitindo a convivência e o relacionamento com os diversos 

grupos. 

E) Ensino de Libras – Tema incluído durante o período de estágio optativo 

aos alunos do Internato. 

A operacionalização dos conteúdos modulares se faz através dos 

problemas relacionados ao processo saúde-doença, com base nas 

respectivas árvores temáticas. 

O currículo é estruturado longitudinalmente, buscando o 

desenvolvimento das habilidades necessárias para o exercício adequado da 

Medicina. 
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Acessibilidade plena 

O Curso de Medicina possui uma política de educação inclusiva, 

desenvolvida de acordo com o Programa de Atenção ao Discente Portador 

de Necessidades Especiais da UniEVANGÉLICA. Através deste Programa, é 

oferecido um tratamento diferenciado desde o processo seletivo do 

vestibular, bem como ao discente matriculado nos diversos cursos de 

graduação. 

Do ponto de vista arquitetônico, com o objetivo de garantir o direito 

de ir e vir com autonomia e segurança, o Curso de Medicina possui uma 

estrutura arquitetônica equipada com rampas, elevadores, alargamento de 

portas e vias de acesso; bebedouros e guichês de atendimento com altura 

acessível a cadeirantes. Os colaboradores estão treinados para auxiliar na 

locomoção de cadeirantes e de outros estudantes com dificuldades de 

locomoção. 

Do ponto de vista atitudinal e pedagógico, o Curso de Medicina 

possui um serviço de apoio para o atendimento de pessoas com deficiência 

(NAPED); promove a conscientização dos seus acadêmicos, objetivando 

eliminar as barreiras comunicacionais, através da participação em 

atividades curriculares e extra-curriculares relacionadas ao tema; promove a 

capacitação dos docentes para o acolhimento e acompanhamento do 

acadêmico portador de necessidades especiais, objetivando a eliminação 

das barreiras pedagógicas. 

Do ponto de vista comunicacional, o Curso de Medicina promove o 

acesso à informação e às tecnologias de informação, garantindo a 

autonomia de estudo individual; disponibiliza, se necessário, intérprete de 

LIBRAS, via Instituição; e disponibiliza acesso aos profissionais das áreas de 

tecnologia assistiva, proporcionando e ampliando suas habilidades 

funcionais. 
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3.6.2. Metodologia 

 

O curso é desenvolvido em doze semestres e utiliza Metodologias 

Ativas de Aprendizagem (Aprendizagem Baseada em Problemas, 

Problematização e Aprendizagem Baseada em Equipes) como instrumentos 

pedagógicos de ensino, desenvolvendo uma base integrada de 

conhecimentos, práticas e atitudes no profissional em formação, que se 

manifesta estruturalmente nos eixos humanístico – profissional, técnico – 

científico e comunitário assistencial. 

Os conteúdos curriculares estão distribuídos em módulos temáticos, 

segundo os seguintes critérios: 1) Formação geral do médico; 2) Ciclo vital; 3) 

Ecologia humana. 

O médico generalista deve estar apto a tratar o que é mais 

frequente na realidade epidemiológica, seguindo um perfil de 

complexidade traçado pelos módulos do curso. 

A abordagem desses problemas é feita de forma interdisciplinar, de 

modo a garantir os conhecimentos científicos necessários, associando-se a 

uma visão humanística e ética da profissão. 

Além disto, aborda as várias fases da vida humana e suas 

características e contempla a relação do homem com o meio ambiente e 

com a sociedade humana. 

Dentro desta perspectiva, os problemas constituem o artifício 

didático que fornece a linha condutora dos conteúdos curriculares, a 

motivação para o estudo e o momento para a integração dos módulos. 

Até o oitavo período do curso, são ministrados cinco módulos 

temáticos por semestre, divididos em 03 módulos teóricos, 01 módulo prático 

e 01 módulo de medicina de família e comunidade. 

Os módulos teóricos são desenvolvidos por meio de atividades 

conjuntas dos Grupos Tutoriais e dos laboratórios de Morfofuncional, divididas 

nas respectivas subáreas de Tutoria e Morfofuncional, e baseiam-se na 
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discussão de problemas que integram as áreas básicas às áreas clínicas, 

com evolução complementar e progressiva ao longo dos semestres. 

A metodologia adotada na subárea de Tutoria é o PBL 

(Aprendizagem Baseada em Problemas), em que os módulos são 

desenvolvidos sob a forma de situações problemas, previamente elaboradas 

pelo grupo de tutores, com os objetivos de aprendizagem a serem 

alcançados pelos alunos. Do 1° ao 4° períodos, as sessões tutoriais ocorrem 

em dois encontros por semana. Do 5° ao 8° períodos, as sessões tutoriais 

ocorrem em um encontro por semana. 

Os Grupos Tutoriais são constituídos por 10 a 12 alunos e 01 Tutor e 

têm a função de discutir os problemas planejados para o módulo, com o 

objetivo de facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Esta discussão 

transcorre em três tempos, para cada problema: 

 No primeiro tempo, o grupo identifica o que já sabe a respeito do 

problema e formula os objetivos de aprendizagem necessários 

para aperfeiçoamento dos conhecimentos prévios. 

 No segundo tempo, o estudo individual tem como finalidade o 

cumprimento dos objetivos de aprendizagem pré-definidos. 

 No terceiro tempo, o grupo se reúne novamente para discussão 

do que foi estudado individualmente. 

A discussão dos problemas nos Grupos Tutoriais obedece à 

metodologia dos Sete Passos:  

1.    Ler atentamente o problema e esclarecer os termos 

desconhecidos. 

2. Identificar as questões (problemas) propostas pelo enunciado. 

3. Oferecer explicações para estas questões com base no 

conhecimento prévio que o grupo tem sobre o assunto. 

4. Resumir estas explicações. 

5. Estabelecer objetivos de aprendizagem que levem o aluno ao 

aprofundamento e complementação destas explicações. 

6. Estudo individual, respeitando os objetivos alcançados. 
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7. Rediscussão no grupo tutorial dos avanços do conhecimento 

obtido pelo grupo. 

A frequência aos Grupos Tutoriais é obrigatória, pois são atividades 

fundamentais ao desenvolvimento do currículo. São essas atividades que 

orientam o aluno sobre o que deve ser aprendido, conforme a experiência e 

as expectativas do grupo no qual está inserido. 

A subárea de Morfofuncional é desenvolvida nos laboratórios 

específicos, com atividades práticas que englobam os conteúdos de 

morfologia (histologia, anatomia e embriologia), bioquímica, farmacologia, 

fisiologia, patologia geral, anatomopatologia, análise clínica (hematologia, 

imunologia, parasitologia e microbiologia) e propedêutica. Essas atividades 

têm como objetivo a complementação dos conteúdos teóricos discutidos 

durante as sessões tutoriais e são desenvolvidas sob a forma de roteiros, 

previamente preparados pelos professores, sobre os temas a serem 

abordados, com análise de lâminas, peças anatomopatológicas e discussão 

com o professor responsável.  

Visando complementar a aprendizagem do aluno, reduzir o número 

de conferências e tornar o processo de ensino e aprendizagem mais 

dinâmico, atividades na metodologia de TBL (Aprendizagem Baseada em 

Equipes) são desenvolvidas, através de avaliações do tipo pré-teste e teste. 

Nesta subárea, alguns temas são abordados na forma de Sessões 

Clínicas, com o envio prévio de material teórico, observação de peças 

patológicas e lâminas histopatológicas, relacionadas ao caso clínico em 

questão, e análise de exames complementares. O aluno é estimulado ao 

raciocínio clínico e identificação das possíveis hipóteses diagnósticas. Ao 

final de cada sessão, o professor faz um fechamento do conteúdo principal. 

Na subárea de Morfofuncional desenvolve-se o Projeto Longitudinal 

de Medicina Legal, cujo objetivo é a apresentação das bases médicas e 

jurídicas desta área, bem como suas aplicações. Os temas são discutidos do 

5º ao 8º períodos, com as seguintes ementas: 
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 5º período: Introdução ao estudo da Medicina Legal e ao 

estudo de Toxicologia e Traumatologia Forenses. 

 6º período: Estudo da Psiquiatria, Tanatologia e Traumatologia 

Forenses. 

 7º período: Estudo da Antropologia Forense. 

 8º período: Estudo da Sexologia Forense e da Medicina Legal 

durante o período obstétrico e puerperal. 

O módulo prático, definido no currículo como Habilidades Médicas, 

é desenvolvido nos laboratórios específicos de treinamento de habilidades 

com simuladores de alta e baixa fidelidade e nas unidades de saúde. As 

atividades iniciam-se desde as primeiras semanas do curso, obedecendo a 

um grau de complexidade progressiva e contemplam habilidades de 

comunicação profissional – paciente; técnicas e procedimentos clínicos; 

semiologia; clínica médica; práticas cirúrgicas; pediatria; e ginecologia – 

obstetrícia.  

O objetivo deste módulo é capacitar o futuro profissional para uma 

atuação eficiente e eficaz de promover a saúde, prevenir e tratar as 

doenças e de reabilitar os incapacitados sob uma visão holística, humanista 

e ética. 

As habilidades propostas por este módulo têm os seguintes objetivos: 

 Acesso à informação médica: 

 Capacitar o acadêmico para a utilização dos recursos 

oferecidos pela biblioteca e pelos meios eletrônicos de 

transmissão de informação; 

 Capacitar o acadêmico para a leitura crítica da informação 

científica. 

 Exame físico: 

 Capacitar o acadêmico em técnicas de exame físico, geral e 

específico. 

 Procedimentos médicos: 



Capítulo 02 – Contextualização do Curso 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

71 

   Capacitar o acadêmico em habilidades de curativos, sutura, 

reanimação e outros procedimentos da área médica. 

 Exames complementares: 

    Capacitar o acadêmico em técnicas de realização de alguns 

exames complementares, tais como: cultura de bactérias, 

exames de urina, hemograma, parasitológico de fezes, 

eletrocardiograma e exames de imagem. 

 Comunicação Social: 

     Capacitar o acadêmico para o relacionamento médico-

paciente e obtenção da história clínica. 

      Capacitar o acadêmico para a educação dos pacientes, 

seus familiares e comunidade em relação à promoção de 

saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, 

usando técnicas adequadas de comunicação; 

      Capacitar o acadêmico para reconhecimento das reações 

dos pacientes e familiares frente à doença e reconhecimento 

das suas próprias emoções frente ao paciente. 

            Este módulo proporciona o aprendizado de habilidades que 

englobam conhecimentos técnicos, destreza motora e o desenvolvimento 

de atitudes condizentes com a prática médica. 

            O conteúdo programático do módulo de Habilidades Médicas é 

desenvolvido de forma longitudinal, durante os primeiros oito períodos do 

curso. O aprendizado ocorre de forma gradual, e crescente em níveis de 

complexidade. A cada período o estudante adquire habilidades que 

favorecem a solução de problemas cada vez mais complexos. Assim, 

observa-se a integração entre o aprendizado teórico dos módulos temáticos 

e o desenvolvimento de práticas relacionadas a este aprendizado. 

            Para o aprendizado, utilizam-se variados cenários de práticas, os quais  

obedecem também a um crescente grau de complexidade. Nos primeiros 

períodos do curso, o aluno é inserido em situações básicas nos laboratórios 

de simulação, e com o avanço dos conhecimentos é inserido nas unidades 
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básicas de saúde, nos ambulatórios gerais e de especialidades e nos 

hospitais de ensino. 

              A metodologia utilizada nos módulos de Habilidades Médicas 

baseia-se em aulas expositivas dialogadas, apresentação de vídeos 

didáticos referentes aos temas das aulas, demonstrações realizadas pelo 

docente, prática inter-pares nos laboratórios, prática com pacientes 

simulados (atores) e prática com pacientes reais, nos vários cenários de 

aprendizado, de acordo com o nível de complexidade. O método 

empregado denomina-se CDEER: Cognição, Demonstração, Explicação, 

Execução, Repetição.  A cada período, há um aumento gradual na 

complexidade das habilidades ensinadas, porém, sempre, com a  repetição 

das habilidades aprendidas nos períodos anteriores. 

               O módulo de Habilidades Médicas é dividido nas seguintes 

subáreas: 

               Habilidades Clínicas (1º ao 8º períodos); 

               Habilidades de Comunicação (1º ao 4º períodos); 

               Habilidades de Procedimentos (1º ao 4º períodos); 

               Patologia (5º período); 

               Imagem (5º ao 8º períodos). 

               Os conteúdos da subárea de Habilidades Clínicas encontram-se 

distribuídos da seguinte forma: 

               No 1º período, o ensino da anamnese proporciona o primeiro 

contato do aluno com o paciente, sua família e a comunidade à qual 

pertence. Neste período, enfoca-se a coleta e o relato de dados, bem como 

a prática do exame físico geral. Na entrevista médica, o aluno adquire 

conhecimento sobre os saberes populares e sobre as diferentes linguagens 

populares, peculiares aos variados grupos étnico-raciais. O aluno é 

estimulado a desenvolver a sensibilidade social que favorece o 

conhecimento dos saberes populares, a ética de se trabalhar em equipe e a 

empatia dentro da prática médica.   
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               No 2º período, o ensino do exame físico prioriza o conhecimento dos 

vários órgãos e sistemas, com base na normalidade, ampliando a relação 

médico-paciente. O aluno realiza a repetição prática da elaboração da 

anamnese e aumenta o nível de complexidade do aprendizado  do exame 

físico, visando ao exame dos segmentos corporais. São discutidas questões 

como o preconceito, as relações de gênero dentro da profissão, as relações 

étnico-raciais e o atendimento imparcial priorizando a pessoa, 

independentemente de suas origens.    

               No 3º período, o aluno continua  em sincronia com os módulos 

temáticos de crescimento e desenvolvimento, adquirindo habilidades 

específicas para a  anamnese e exame físico, de forma mais complexa,  das  

diferentes fases do desenvolvimento humano (criança, adolescente, mulher).   

               No 4º período, o aluno tem contato com as principais síndromes 

clínicas, através da apresentação dos sinais e sintomas comuns a estas 

condições. Neste período, também há a introdução ao estudo da 

anamnese e exame físico do paciente idoso e ao exame físico neurológico. 

              As grandes áreas clínicas compõem o conteúdo programático do 5º 

ao 8º períodos, acompanhadas do Projeto Longitudinal de Emergências. 

              A Clínica Médica tem duração de dois anos e encontra-se 

subdividida por áreas de especialidade. Os conteúdos programáticos 

referentes às áreas de Cardiologia, Pneumologia e Endocrinologia são 

abordadas no 5º período. Os conteúdos programáticos referentes às áreas 

de Neurologia e Nefrologia são abordadas no 6º período. Os conteúdos 

programáticos referentes às áreas de Gastroenterologia e Dermatologia são 

abordadas no 7º período. E os conteúdos programáticos referentes às áreas 

de Reumatologia e Hematologia são abordadas no 8º período. O conteúdo 

programático de Emergências Clínicas engloba as principais situações de 

urgência e emergência na área clínica, e é abordado no 5º período. 

              A Farmacologia aplicada à Clínica é desenvolvida do 5º ao 8º 

períodos, abordando os conteúdos farmacodinâmicos e farmacocinéticos 

dos principais fármacos utilizados na prática clínica diária e de acordo com 
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as especialidades médicas priorizadas nos respectivos períodos. Com isto, a 

abordagem prática e sistematizada dos fármacos estudados permite uma 

maior integração ao conhecimento, facilitando sua aplicabilidade clínica. A 

metodologia utilizada inclui aulas expositivas, discussões tutoriais e seminários. 

               A atenção integral à saúde da criança e do adolescente, em suas 

diferentes fases do desenvolvimento, compõe o conteúdo programático da 

grande área da Pediatria, desenvolvida durante o 6º período do curso. O 

conteúdo programático de Emergências Pediátricas engloba as principais 

situações de urgência e emergência neonatais e pediátricas. 

               A Clínica Cirúrgica compõe o conteúdo programático do 7º 

período, com o objetivo do estudo das enfermidades cirúrgicas mais 

frequentes e a introdução às técnicas de antissepsia, paramentação 

cirúrgica e procedimentos cirúrgicos. O conteúdo programático de 

Emergências Cirúrgicas engloba as situações de urgência e emergência 

clínico-cirúrgicas não relacionadas ao trauma e a avaliação e atendimento 

inicial ao politraumatizado. 

               No 8º período, a Ginecologia e a Obstetrícia compreendem o 

estudo das doenças mais prevalentes na mulher e na gestante, com 

aprofundamento das técnicas semiológicas ginecológicas e obstétricas. O 

conteúdo programático de Emergências Gineco-Obstétricas engloba as 

principais situações de urgência e emergência destas áreas. 

               A subárea de Habilidades de Comunicação tem como objetivo o 

ensino da comunicação necessária para uma adequada relação médico-

paciente, através da abordagem centrada no paciente, permitindo uma 

abordagem biopsicossocial de forma humanística e individualizada. 

              O programa dessa subárea é desenvolvido com metodologias ativas 

e participativas através de dinâmicas de grupo, apresentação de vídeos e 

filmes seguidos de discussão, técnicas de role-playing, entrevistas simuladas 

com pacientes-atores e entrevistas com pacientes reais. Os cenários são 

diversificados,  utilizando-se, inicialmente, os laboratórios de habilidades e, no 
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decorrer dos períodos, a  comunidade local: domicílios, UBS, ambulatórios e 

hospitais. 

            O aluno é estimulado à reflexão e contextualização das várias 

práticas médicas realizadas ao longo da história da humanidade. São 

discutidos os seguintes temas: a evolução do conceito de saúde e suas 

práticas no decorrer dos séculos e consequentes ações sobre as diversidades 

étnicas e raciais; a conduta médica frente à historia e à cultura de cada 

seguimento da sociedade; os saberes populares derivados da composição  

afro-indígena da sociedade brasileira e sua influência no processo saúde 

doença e cura; a autonomia do paciente frente às terapêuticas médicas e 

a sua livre escolha e adesão; as questões de gênero, sexualidade, 

preconceitos e os direitos dos diversos segmentos da sociedade, bem como 

sua influência no adoecimento e na saúde de cada grupo; o conceito 

abrangente e inovador de meio ambiente, seu processo de transformação e 

consequente ação sobre a saúde humana. 

             No 1º período, prioriza-se o desenvolvimento de habilidades de 

comunicação tanto verbal quanto não verbal, levando o aluno a 

desenvolver a escuta ativa e a arte de perguntar, aprendendo quando fazer  

uso de perguntas abertas e  fechadas. O aluno é familiarizado com os vários 

termos populares dos sinais e sintomas e aprende a “ouvir” a linguagem 

corporal do paciente.  As relações interpessoais e de trabalho em equipe 

são abordadas como forma de reflexão das relações médico-paciente e do 

trabalho com a equipe de saúde, enfatizando-se o desenvolvimento da 

sensibilidade social, da flexibilidade e da empatia como habilidade essencial 

para uma relação médico-paciente eficaz. Uma nova abordagem de 

saúde, como qualidade de vida, o direito de todos e a influência da 

educação ambiental como agente modificador no processo saúde-doença 

é apresentada ao aluno. 

              No 2º período, são desenvolvidas habilidades psicoterapêuticas que 

promovem uma melhor relação do médico com os diversos tipos 

psicológicos de paciente, respeitando-se as necessidades e individualidades 
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de cada um. O acadêmico é levado a refletir sobre os preconceitos da 

sociedade e sua influência negativa  sobre o atendimento médico, frente à 

diversidade de grupos estigmatizados. Conceitos e práticas atuais, como 

Medicina Centrada na Pessoa  e anamnese narrativa, são desenvolvidos 

com pacientes reais, objetivando a uma reflexão de maior abrangência do 

processo saúde-doença decorrente de ação biopsicosociocultural e 

espiritual, com a visão holística e ação multidisciplinar na resolução das 

necessidades do paciente. 

             No 3º período, integrado com os módulos temáticos de crescimento 

e desenvolvimento e saúde da mulher, o acadêmico adquire habilidades de 

comunicação específicas a cada fase do desenvolvimento humano. A 

consulta da criança, a relação com seus familiares, seus direitos, a violência 

infantil e a relação médico-criança, em todas as suas fases, exigem 

habilidades de comunicação específicas e diferenciadas. A  consulta do 

adolescente, seus direitos, sua autonomia e o sigilo da relação médico-

adolescente são abordados, ocasionando o desenvolvimento de 

capacidades para condução dessa relação. 

              No 4º período, o acadêmico já adquiriu habilidades que favorecem 

a relação médico- paciente com escuta ativa, leitura da linguagem 

corporal, uso adequado da linguagem verbal e não verbal e uso de 

técnicas psicoterapêuticas. Com base nessas habilidades, é confrontado 

com situações da prática médica de maior complexidade, tais como: 

dependência química e a relação médica com o drogadito e seus 

familiares; finitude humana, a relação com o paciente terminal e fora de 

possibilidade terapêutica, a autonomia do paciente terminal, a diretiva 

antecipada e o enfrentamento e tabus relacionados à morte, nos diversos 

grupos étnico-raciais e nas diversas religiões; desenvolvimento de habilidades 

essenciais para ser portador  de  más notícias. O acadêmico é estimulado a 

refletir sobre seus valores, tabus e medos quanto à sua própria finitude, 

objetivando ao desenvolvimento de habilidades emocionais que favoreçam 

o enfrentamento das adversidades pessoais. 
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               A subárea de Habilidades de Procedimentos é desenvolvida nos 

dois primeiros anos do curso (1º ao 4º períodos). O programa desenvolve 

atividades práticas nas unidades de saúde e nos laboratórios de habilidades.  

               Em cada atividade, o discente é capacitado em situações práticas, 

que se tornam progressivamente mais complexas, considerando-se o 

conhecimento adquirido nos módulos temáticos e na preparação prática. 

               Todos os procedimentos realizados do primeiro ao quarto períodos 

requerem habilidades específicas às quais estão fundamentadas em uma 

base de conhecimento que envolve conceitos, relevância, indicações, 

contraindicações e contexto de aplicação. A habilidade exige preparação, 

técnica e destreza. As apresentações de novas habilidades ocorrem por 

demonstração, inicialmente nos laboratórios, realizadas pelos professores nos 

manequins disponíveis. Em seguida, os alunos fazem a demonstração do que 

aprenderam.  

             Além das atividades nos laboratórios de habilidades, os discentes 

desenvolvem atividades práticas nas unidades de saúde, de acordo com o 

conteúdo programático de cada período. A consolidação da 

aprendizagem ocorre por repetição da atividade de capacitação, através 

da aplicação de instrumentos coerentes com a característica desse 

processo na prática laboratorial e nos serviços de saúde, sendo que os 

conteúdos são cumulativos.  

             Os recursos e metodologias de aprendizagem adotados englobam: 

exposição oral; apresentação de vídeos; demonstração prática, pelo 

docente; execução das tarefas entre pares de estudantes; prática com 

paciente real; atividades à beira do leito, nas enfermarias dos hospitais de 

média e alta densidade tecnológica, nas diferentes especialidades, nas 

unidades básicas de saúde e nos laboratórios de preparação prática em 

habilidades. 

               A subárea de Patologia, desenvolvida durante o 5º período, tem 

como objetivo a apresentação ao estudante de Medicina dos principais 

exames laboratoriais, sua interpretação e contribuição ao raciocínio 
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diagnóstico das diferentes enfermidades humanas. A metodologia utilizada 

inclui aulas expositivas e atividades práticas em laboratórios de análises 

clínicas. 

               A subárea de Imagem, desenvolvida do 5º ao 8º períodos, é 

subdividida nos seguintes conteúdos programáticos: sistema 

musculoesquelético (5º período); tórax (6º período); abdome e pelve (7º 

período); e sistema nervoso central (8º período). Tem como objetivos a 

orientação para a solicitação ética e adequada dos exames de imagem e 

a interpretação dos métodos de radiografia simples, tomografia e 

ressonância nuclear magnética. A metodologia adotada é baseada em 

aulas expositivas, com objetivos de aprendizagem pré-definidos e aulas 

dialogadas, com a apresentação de casos clínicos. 

O módulo de Medicina de Família e Comunidade é desenvolvido 

por meio de atividades em grupos de estudo com orientação teórica 

docente e atividades práticas supervisionadas nos serviços de saúde. Sua 

matriz curricular apresenta integração horizontal com os demais módulos do 

curso. 

Tem como objetivos: a) inserir o aluno precocemente em atividades 

de Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS); b) fazê-lo conhecer a Unidade Básica de Saúde (UBS) e as equipes de 

saúde da família (ESF) que nela atuam; c) observar como são atendidas as 

necessidades em saúde dos indivíduos, famílias e comunidade, da sua área 

de abrangência.   

Tal inserção visa a proporcionar o acompanhamento do trabalho 

em equipe multiprofissional e interdisciplinar mediado por docentes e 

preceptores; a favorecer o vínculo do acadêmico com a população, 

desencadeando uma integração significativa ensino-serviço-assistência, de 

forma longitudinal, em todos os períodos do curso; e a contribuir na 

formação do médico com perfil humanista e com senso de responsabilidade 

social. 
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O conteúdo programático é desenvolvido com as finalidades de: a) 

estimular o aluno a participar na promoção da assistência integral à saúde 

como agente de transformação social durante a detecção de problemas 

reais e de busca por soluções que sirvam às necessidades de saúde da 

população; b)oportunizar a prática clínica em Medicina de Família e 

Comunidade incorporada aos conteúdos teórico-práticos que embasam 

essa forma de assistência, bem como ações de pesquisa e extensão no 

campo da Atenção Primária à Saúde; c) possibilitar o contato do aluno com 

a realidade social, cultural e ambiental das comunidades acompanhadas. 

O contato precoce e contínuo do aluno com a comunidade inclui a 

observação ativa da realidade e o estudo das relações étnico-raciais, 

visando ao desenvolvimento da competência cultural do médico, que é um 

dos atributos da Medicina de Família e Comunidade. 

O módulo é ministrado em oito períodos, do 1º ao 4º anos do curso, 

cada um deles com eixo temático condutor que permeia as atividades 

teóricas e práticas nos campos de estágio.  

São seus cenários de prática os serviços de primeiro, segundo e 

terceiro nível de densidade tecnológica na Rede de Atenção à Saúde no 

SUS, no município de Anápolis. Do 1º ao 4º períodos, o campo de atuação é 

o primeiro nível, a Atenção Primária à Saúde, nas Unidades Básicas de Saúde 

e nos ambientes comunitários, junto às equipes de Saúde da Família, na 

Estratégia Saúde da Família. Do 5º ao 8º períodos, os cenários de prática são 

os serviços de atenção secundária e terciária. 

O módulo consta de três subáreas, que compartilham a carga 

horária de 80 horas, assim distribuídas, por período:  

 Saúde Coletiva = 30 horas; 

 Saúde da Família = 30 horas; 

 Iniciação Científica = 20 horas. 

Além das três subáreas, três especialidades clínicas são agregadas 

ao módulo: Geriatria (4º período); Psiquiatria (6º período); e Infectologia (7º 

período). Os conteúdos destas especialidades são desenvolvidos de acordo 
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com os grandes temas da subárea de Saúde Coletiva: Geriatria – saúde do 

idoso; Psiquiatria – saúde mental; e Infectologia – doenças emergentes, re-

emergentes e negligenciadas. 

Os conteúdos da subárea de Saúde Coletiva estão assim 

distribuídos: 

 Sistema Único de Saúde (1º período); 

 Epidemiologia e promoção de saúde (2º período); 

 Saúde da mulher; saúde da criança; saúde do adolescente (3º 

período); 

 Saúde do homem; saúde do idoso; saúde penitenciária e das 

minorias; atenção oncológica no SUS (4º período); 

 Epidemiologia e bioestatística (5º período); 

 Saúde mental; saúde da pessoa com deficiência; saúde do 

trabalhador (6º período); 

 Vigilância em saúde; vigilância ambiental; doenças emergentes, 

re-emergentes e negligenciadas; atenção às urgências (7º 

período); 

 Gestão e administração em saúde (8º período). 

              A metodologia utilizada para o desenvolvimento da subárea de 

Saúde Coletiva é a Problematização. Esta metodologia foi expressa 

graficamente por Charles Maguerez como “Método do Arco” e supõe uma 

concepção do ato do conhecimento através da investigação direta da 

realidade, num esforço de construção de uma efetiva compreensão dessa 

mesma realidade. Está dividida em cinco etapas que se desenvolvem a 

partir do recorte de uma realidade: observação da realidade; definição dos 

pontos-chaves; teorização; definição das hipóteses de solução; aplicação à 

realidade. 

Os conteúdos da subárea de Saúde da Família estão assim 

distribuídos: 

 Fundamentos de Medicina de Família e Comunidade (1º período); 

 Ferramentas da prática do Médico de Família (2º período); 
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 Ações programáticas na saúde da mulher e da criança (3º 

período); 

 Ações programáticas na saúde do homem, das minorias e do 

idoso (4º período); 

 Doenças crônicas não transmissíveis (5º período); 

 Problemas de saúde mental (6º período); 

 Problemas infecciosos (7º período); 

 Medicina centrada na pessoa; medicina ambulatorial baseada 

em evidências; urgências na atenção primária (8º período). 

               A metodologia utilizada para o desenvolvimento da subárea de 

Saúde da Família é a discussão dialogada de casos clínicos e aulas 

expositivas. 

A subárea de Iniciação Científica tem como objetivos propiciar o 

conhecimento da finalidade e da aplicação da metodologia científica no 

universo acadêmico, a compreensão da elaboração de um trabalho 

científico e o conhecimento das normas e padrões exigidos na elaboração 

dos trabalhos de conclusão de curso.  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da subárea de 

Iniciação Científica é a discussão dialogada e aulas expositivas sobre os 

diferentes tipos de produções científicas. 

Desde o 1º período, os alunos são incentivados à produção 

científica, culminando na apresentação de todos os trabalhos na Mostra de 

Saúde, realizada semestralmente. As produções científicas encontram-se 

assim distribuídas: 

 1º período: Elaboração de uma Resenha. 

 2º período: Elaboração de um Resumo de artigos científicos. 

 3º período: Desenvolvimento de um Levantamento Bibliográfico. 

 4º período: Elaboração de um Relato de Caso. 

 5º período: Elaboração do Pré-Projeto de Pesquisa. 

 6º período: Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa. 
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 7º período: Apresentação do Resultado Parcial do Projeto de 

Pesquisa. 

 8º período: Apresentação do Trabalho de Curso. 

               O Trabalho de Curso (TC) tem como premissa a formação 

profissional pautada na interação da teoria com a prática, momento em 

que a capacidade de refletir é constantemente estimulada.  

               Apresenta os seguintes objetivos: propiciar aos acadêmicos os 

conhecimentos básicos iniciais sobre os métodos e técnicas de pesquisa; 

possibilitar a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do Curso; 

capacitar para a produção de artigos científicos; e estimular a publicação 

dos trabalhos durante o período da graduação.  

                O Trabalho de Curso (TC) tem suas normas estabelecidas em um 

regulamento próprio, aprovado pelo Colegiado do Curso. 

   O Internato corresponde aos dois últimos anos do Curso de 

Graduação (9º, 10º, 11º e 12º períodos), livre de módulos acadêmicos. O 

acadêmico deve receber formação prática, intensiva e contínua, aplicando 

as competências adquiridas ao longo de todo o curso. 

       As atividades são, predominantemente, práticas, no modelo de 

Estágio Supervisionado, em serviços próprios, conveniados e em regime de 

parcerias com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e encontram-se 

de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 2014, Art. 24, 

parágrafos 2 e 3: “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, sendo que o mínimo de 30% (trinta por cento)  da carga horária 

prevista para  o internato médico será desenvolvido na Atenção Básica e no  

Serviço de Urgência e Emergência do SUS”.  

Em observância às orientações das DCNs, o Curso de Medicina possui 

uma carga horária Total de 8.640h (oito mil, seiscentos e quarenta horas), 

sendo 3.520h (40,74%) destinadas ao Internato e assim distribuídas: 

 30% da carga horária é desenvolvida na Atenção Básica (17%), 

coordenada pela equipe de Medicina Geral de Família e 
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Comunidade; e no  Serviço de Urgência e Emergência do SUS 

(13%); 

 70% da carga horária é destinada às áreas de Clínica Médica, 

Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Saúde Mental e 

Saúde Coletiva, em atividades práticas e teóricas (20%), em cada 

uma dessas áreas. 

Caso seja do interesse do interno, até 25% (vinte cinco por cento) da 

carga horária total poderá ser realizada em estágios fora do estado de 

Goiás ou fora do Brasil.  

A Comissão do Internato é constituída por uma equipe interdisciplinar, 

de caráter deliberativo, composta pelos seguintes membros: Diretor do 

Curso, Coordenador Pedagógico, Coordenador de Planejamento, 

Coordenador de Atividades Práticas, Coordenador Geral do Internato, um 

Supervisor de cada área básica e um Representante de Turma de cada 

período.  

As Atividades Complementares são atividades de caráter científico, 

cultural e acadêmico que objetivam o desenvolvimento de estudos do 

interesse dos acadêmicos e promovem a diversificação dos espaços 

educativos. 

Essas atividades visam a integralização da matriz curricular, 

complementando o currículo do curso e enriquecendo-o com práticas 

independentes. Incluem uma imensa variedade de opções, tais como: a) 

participação em projetos de iniciação científica e de extensão; b) 

monitorias; c) cursos; d) estágios extracurriculares; e) participação em ligas 

acadêmicas; f) participação em eventos científicos (congressos, simpósios, 

jornadas, seminários); g) participação em eventos artístico-culturais, como a 

Noite Cultural, o teatro e a bateria; h) publicações de artigos e resumos em 

anais de eventos.  

São supervisionadas por um professor responsável, podendo variar entre 

atividades teóricas ou práticas, de forma a enriquecer o currículo com 
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experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso, com 

critérios estabelecidos para sua avaliação e aproveitamento. 

A carga-horária é de 160 horas, as quais estão contempladas na matriz 

curricular do Curso de Medicina. 

O aluno deverá apresentar os comprovantes para validação destas 

atividades, à Coordenação Pedagógica, até o final do 8º período do curso. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo 

ensino-aprendizagem: 

 

         Todos os setores da UniEVANGÉLICA são informatizados e interligados à 

rede local de comunicação de dados e à internet. 

         O Curso de Medicina utiliza o sistema Lyceum, o qual disponibiliza aos 

acadêmicos as informações e os recursos para efetivação de matrícula na 

internet, com emissão de contrato e boleto bancário. O acadêmico 

também pode consultar horários de aula, agendas, calendário de provas, 

frequência e situação financeira. 

         Por este sistema, os docentes possuem uma sala virtual, na qual podem 

consultar informações individuais dos alunos e das turmas, lançar notas e 

frequências, e postar material didático para uso dos discentes. 

         Desde o primeiro período do curso, é oportunizado ao acadêmico o 

treinamento e acesso às tecnologias de informação e comunicação. 

         No 1º período, na subárea de Tutoria, a Informática Médica está 

inserida com o objetivo de apresentação aos acadêmicos sobre a rapidez 

das informações médicas e a necessidade de atualização plena e com 

qualidade. 

         Em um primeiro momento, o acadêmico tem conhecimento da grande 

rede de informações contida no cyber espaço, mais conhecida como 

Internet. Além do acesso aos principais sites de pesquisa, genéricos (ex. 

Google) e específicos à área médica (ex. PubMed), desenvolve-se técnicas 

de refino e adequação da busca de informações, avaliação dos trabalhos 
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encontrados e aplicabilidade desse novo conhecimento, descrito pelas 

técnicas do PICO, PECOT e RAMMbo, adotadas nos melhores centros de 

MBE do meio acadêmico mundial.   

         Em um segundo momento, o acadêmico é apresentado aos principais 

bancos de dados epidemiológicos do país, especialmente os contidos no 

DATASUS, como o SIM, SINASC, SIH, SIA, entre outros. Aqui se desenvolvem 

habilidades de busca dos dados, interpretação e aplicabilidade dos 

mesmos. 

         Em um terceiro momento, o acadêmico, de posse dos dados colhidos, 

desenvolve um trabalho de pesquisa, segundo as normas acadêmicas, em 

que, além de ampla revisão da literatura pertinente ao assunto abordado, 

apresenta suas interpretações e conclusões sobre os dados epidemiológicos 

pesquisados.  

         Também no 1º período, na subárea de Iniciação Científica, o 

nivelamento em Língua Portuguesa é desenvolvido na modalidade de 

ambiente virtual de aprendizagem, para apoio ao presencial, objetivando o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita; estudo de textos 

científicos; aquisição de familiaridade com textos de artigos científicos, 

fichamentos, resenhas e resumos; e síntese dos conteúdos lidos através da 

escrita de outro texto e apresentação oral. 

         No 5º período, na subárea de Habilidades Clínicas – Clínica Médica 1, 

durante o rodízio de Emergências Clínicas, a introdução do ambiente virtual, 

para apoio ao presencial, permite a disponibilização de material de leitura e 

vídeos educacionais, paralelamente às atividades práticas. Nos rodízios de 

Emergências Clínicas, os acadêmicos desenvolvem atividades práticas nos 

laboratórios de simulação avançada e durante estas atividades têm como 

apoio ao presencial, atividades de leitura e atividades teóricas, 

desenvolvidas em um ambiente virtual. 
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3.6.3. Matriz Curricular  
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3.6.4. Ementas e Bibliografias 

 

1º PERÍODO 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA – TUTORIA – 80 h 

Ementa: 

Abordagem das metodologias inovadoras de ensino médico, 

destacando as características da Aprendizagem Baseada em Problemas.     

Introdução à metodologia científica. Noções iniciais de ética médica e 

bioética.  

Bibliografia Básica: 

Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiologia Clínica – Elementos Essenciais. 4ª ed, 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

Feurwerker L. Além do discurso de mudança na educação: processos e 

resultados. São Paulo: Hucitec, 2002. 

Fortes PAC. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais, tomada 

de decisões, autonomia e direitos do paciente, estudos de casos. São Paulo: 

Editora Pedagógica e Universitária – EPU, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

__Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios.  

Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, 3ª ed. Brasília: 

Editora do Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_munic

ipios_3ed_p1.pdf 

BRASIL, Ministério da Saúde. Entendendo o SUS. Ministério da Saúde, 2006. 

Callegari-Jacques SM. Bioestatística: princípios e aplicações. Artmed, 2005. 

Segre M, Cohen C. Bioética. 3ª ed. São Paulo: Edusp, 2002. 

Fonseca JS, Martins GA. Curso de estatística. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf


Capítulo 02 – Contextualização do Curso 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

89 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

Introdução ao estudo das ciências morfofisiológicas. Estudo da 

anatomia topográfica do membro superior. Estudo da biologia celular e 

histologia dos tecidos básicos do corpo humano. 

Bibliografia Básica: 

Junqueira LC, Carneiro JC. Histologia Básica. 11ª ed, Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Drake Vogl e Mitchell. GRAY’s Anatomia para estudantes. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

Jorde LB. Genética Médica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

Lehninger AL, Nelson DL, Cox MM. Princípios de Bioquímica. Tradução de 

Arnaldo Antônio Simões. 5ª ed, São Paulo: SARVIER, 2011. 

Gartner LP, Hiatt JL. Tratado de histologia em cores. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

Griffiths AJF. Introdução à Genética. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006.  

Alberts B. Biologia molecular da célula. 4ª Ed. Artmed. 2004. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. Artmed, 2004.  

 

CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO – TUTORIA – 80 h 

Ementa: 

Abordagem sistematizada do desenvolvimento do ser humano, 

desde a fase da fecundação até o nascimento. 

 

 



Capítulo 02 – Contextualização do Curso 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

90 

Bibliografia Básica: 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 

Tortora JG, Derrickson B. Princípios de Anatomia e Fisiologia. Tradução de 

Alexandre Lins Werneck, 12ª ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Moore K, Persaud TVN. Embriologia Clínica. 8ª ed (Trad.), Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

Freitas F, Martins-Costa SH e cols. Rotinas em Obstetrícia. 6ª ed, Porto Alegre: 

Artmed, 2011. 

Moore K, Persaud TVN, Vugman I. Embriologia Básica. 7º ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008.  

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana, 3ª ed, Artmed, 2004. 

Langman J. Embriologia médica: desenvolvimento humano normal e 

anormal. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 1985.  

Junqueira LC, Zago C. Embriologia médica e comparada. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1982. 

 

CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

Estudo da estrutura e função dos órgãos sexuais, da gametogênese, 

da fertilização e desenvolvimento fetal. Estudo da anatomia topográfica do 

membro inferior. Introdução ao estudo da genética humana. 

Bibliografia Básica : 

Moore K, Persaud TVN. Embriologia Clínica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008. 

Drake, Vogl e Mitchell. GRAY’s Anatomia para estudantes. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 
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Jorde LB. Genética Médica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Bibliografia Complementar : 

Tortora G, Grabowisk SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Junqueira LC, Carneiro JC. Histologia Básica. 11ª ed, Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Griffiths. Introdução à genética. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana, 3ª ed, Artmed, 2004. 

Langman J. Embriologia médica: desenvolvimento humano normal e 

anormal.  3ª ed. São Paulo: Atheneu, 1985. 

 

METABOLISMO – TUTORIA – 80 h 

Ementa: 

Estudo do metabolismo corporal e energético e sua regulação. 

Introdução ao estudo da fisiologia do sistema digestório. 

Bibliografia Básica: 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

SARVIER, 2011. 

Lehninger AL, Nelson DL, Cox MM. Princípios de Bioquímica. Tradução de 

Arnaldo Antônio Simões. 5ª ed, São Paulo: SARVIER, 2011. 

Tortora GJ, Derrickson B. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 

Tradução de Alencar Lins Werneck. 12ª ed, Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

Marzzoco A, Torres BB. Bioquímica Básica. 3. Ed.  Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan, 2007.  
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Pelley JW. Bioquímica. Rio de Janeiro: Mosby; Elsevier, 2007.  

Champ PC, Harvey RA, Ferrer DR. Bioquímica ilustrada. 3ª ed. Artmed, 2007. 

Smith C, Marks AD, Lieberman M. Bioquímica médica básica de Marks: uma 

abordagem clínica. 2ª ed. Artmed 2007.  

Sociedade Brasileira de Diabetes. Atualização brasileira sobre diabetes. Rio 

de Janeiro; Diagraphic, 2005. 

 

METABOLISMO – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

Estudo da anatomia histologia e fisiologia do sistema endócrino e 

digestório. Introdução à bioquímica, com o estudo das biomoléculas que 

constituem o corpo humano, os processos metabólicos envolvidos na 

biossíntese e degradação dessas moléculas e sua integração metabólica. 

Estudo dos processos moleculares envolvendo transcrição e tradução, bem 

como os mecanismos de regulação gênica. Estudo da anatomia 

topográfica da parede abdominal. 

 

Bibliografia Básica: 

Lehninger AL, Nelson DL, Cox MM. Princípios de Bioquímica. Tradução de 

Arnaldo Antônio Simões. 5ª ed, São Paulo: SARVIER, 2011. 

Junqueira LC, Carneiro JC. Histologia Básica. 11ª ed, Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Drake, Vogl e Mitchell. GRAY’s Anatomia para estudantes. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Tortora G, Grabowisk SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 
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Marzzoco A, Torres BB. Bioquímica básica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 

Griffiths. Introdução à genética. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana, 3ª ed, Artmed, 2004. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES I:  

HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO – 40 h 

Ementa:  

              Ensino de habilidades de comunicação necessárias para uma 

adequada relação médico-paciente, abrangendo o conhecimento da 

linguagem verbal e não verbal e a sua importância nesta relação; o uso de 

técnicas de comunicação adequadas para uma otimização na 

investigação clínica; e o trabalho em equipe como facilitador da 

aprendizagem e da melhoria no atendimento ao paciente. Abordagem 

centrada no paciente, permitindo um vínculo mais humanizado e 

individualizado. Introdução à ética médica e à ética do estudante de 

medicina. 

Bibliografia Básica: 

Bates B. Propedêutica Médica. 7ª ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. 

Leite AJM, Caprara A, Filho JMC. Habilidades de comunicação com 

pacientes e famílias. Editora Sarvier, 2007. 

Silva MJ. Comunicação tem remédio. 5ª ed. Editora Gente, 1996. 

Bibliografia Complementar: 

Stewart M.  Medicina Centrada na Pessoa. Transformando o método clínico. 

2ª ed. SBMFC. Artmed, 2010. 
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Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Balint M. O médico: seu paciente e a doença. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

Zimerma O. Como trabalhamos com grupos. Artmed, 1997. 

Remen RM. O Paciente como Ser Humano. São Paulo: Summus, 1993. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES I: 

HABILIDADES DE PROCEDIMENTOS – 40 h 

Ementa: 

Estudo teórico e prático dos procedimentos básicos para a 

segurança do profissional e do paciente. Compreensão das diferentes 

práticas dos tipos de feridas, coberturas e curativos. Indicações e realização 

das sondagens enterais e dos protocolos de segurança do paciente. 

Bibliografia Básica: 

Porto CC. Semiologia Médica. 7ª ed. Guanabara Koogan, 2014. 

Potter P, Perry AG. Fundamentos de Enfermagem. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Higienização das mãos em 

serviços de saúde/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília : Anvisa, 

2007. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Saúde. RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, de 15 de março de 

2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de 

produtos para saúde e dá outras providências. - Brasília : Anvisa, 2012 . 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.

html 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
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BRASIL. Ministério da Saúde. VISALEGIS. RESOLUÇÃO - RDC Nº 306, de 07 de 

dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. - Brasília: Anvisa, 2012 . 

Disponível em: http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em 

serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2010. 

Ministério da Saúde. VISALEGIS. RESOLUÇÃO - RDC Nº 50/2002  Dispõe sobre o 

planejamento para os estabelecimentos de saúde: Anvisa, 2002 . Disponível 

em: http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php  

Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de organização e desenvolvimento 

de serviços de Saúde. Programa de controle de infecção hospitalar. Lavar as 

mãos: informações para profissionais de saúde. 2ª Ed: Brasília. (Série: Normas 

e Manuais Técnicos). Disponível em:  

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES  I:  

HABILIDADES CLÍNICAS I – 80 h 

Ementa: 

               Ensino da anamnese, priorizando o conhecimento de suas etapas, 

bem como as técnicas de entrevistas necessárias para a sua obtenção e o 

registro adequado dos dados coletados. Conhecimento dos principais e 

mais frequentes sinais e sintomas e a forma de pesquisa-los. Introdução ao 

exame físico normal visando ao desenvolvimento do raciocínio clínico e à 

formação de uma relação médico-paciente favorável e ética.  

Bibliografia Básica: 

Porto e Porto. Exame Clínico. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 

http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf
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Bates B. Propedêutica Medica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Bibliografia Complementar: 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON: Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Benseñor I. Semiologia Clinica. 1ª ed. São Paulo: Sarvier, 2002. 

Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, 2010. Disponível 

em: 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.htm 

Código de Ética do Estudante de Medicina. Disponível em: 

http://www.portalmedico.org.br/arquivos/CodigodeEticaEstudantes.pdf 

 

INFORMÁTICA MÉDICA – 40 h 

Ementa: 

            Conceitos básicos sobre tecnologia da informação; tipos de sistemas 

e suas aplicações na área da medicina, prontuário eletrônico, telemedicina, 

sites de pesquisa e normas bibliográficas; estudo de caso. 

Bibliografia Básica: 

Greenhaslgh T. Como ler artigos científicos. Fundamentos da Medicina 

Baseada em Evidências. 4ª ed. Blackwell Publishing Ltd. Porto Alegre: Artmed, 

2008. 

Monteiro MA. Introdução à Organização de Computadores. 5ª ed. LTC. 2007. 

Sackett D. L. Medicina Baseada em Evidências: prática e ensino. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.htm
http://www.portalmedico.org.br/arquivos/CodigodeEticaEstudantes.pdf
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Bibliografia Complementar: 

El Dib RP. Guia prático de Medicina baseada em Evid~encias. 1ª ed. São 

Paulo: Cultura Acadêmica, 2014. 

Ortuño FM, Rojas I, Andrade-Navarro MA, Fontaine JF. Using cited references 

to improve the retrieval of related biomedical documents. BMC Bioinformatics 

2013; 14(1): 113. 

Montori VM, Wilczynski NL, Morgan D, Haynes RB; Hedges T. Optimal search 

strategies for retrieving systematic reviews from Medline: analytical survey. 

BMJ 2005; 330(7482): 68. 

Diretrizes Metodológicas. Ministério da Saúde – 2014. Disponível em: 

http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Diretrizes/RevisaaSistemati

ca_MetanaliseEstudos.pdf 

MBE. O elo entre a boa ciência e a boa prática. Disponível em: 

http://www.centrocochranedobrasil.com.br/apl/artigos/artigo_517.pdf 

 

PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE COLETIVA I – 80 h 

Ementa: 

             Compreensão do Sistema de Saúde Brasileiro – SUS. Conceito de 

Atenção Primária em Saúde. Introdução à Estratégia de Saúde de Família. 

Realização de visitas domiciliares com observação das condições de vida e 

saúde das famílias. Planejamento e organização de trabalho em equipe. 

Compreensão dos fundamentos da Medicina de Família e comunidade. 

Definição e fundamentação de ciência; caracterização e estabelecimento 

dos tipos de conhecimento; caracterização de uma pesquisa científica e 

orientação de resenha, a partir de artigo científico. 

Bibliografia Básica: 

Gusso G, Lopes, JMC. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. São 

Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Diretrizes/RevisaaSistematica_MetanaliseEstudos.pdf
http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Diretrizes/RevisaaSistematica_MetanaliseEstudos.pdf
http://www.centrocochranedobrasil.com.br/apl/artigos/artigo_517.pdf
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica.  Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da 

Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Brasília : Ministério da Saúde, 2012.  

Pietrafesa JP (Org.). Do contexto ao texto: Os desafios da linguagem 

científica. Goiânia: Kelps, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

Duncan BB. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 

em evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica.  O trabalho do agente comunitário de saúde / Ministério 

da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Série F: Comunicação e 

Educação em Saúde. 

Bastos C, Keller V. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica.  11 ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 

___Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Programa Mais Médicos: Orientações sobre a organização 

da Atenção Básica do Brasil. 2013. Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/programa_mais_me

dicos.pdf 

Starfield B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidade de saúde, serviços 

e tecnologia – Brasília: UNESCO. Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000039.pdf 

 

2º PERÍODO: 

FUNÇÕES BIOLÓGICAS – TUTORIA – 80 h 

Ementa: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/programa_mais_medicos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/programa_mais_medicos.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000039.pdf
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Estudo das principais funções orgânicas na promoção da 

homeostase, frente às variações do meio interno e externo, integrando o 

sistema nervoso e endócrino com os sistemas circulatório, respiratório e renal. 

Bibliografia Básica: 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2014. 

Tortora GJ, Derrickson B. Princípios de anatomia e fisiologia. Tradução de 

Alencar Lins Werneck. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Costanzo LS. Fisiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

Bibliografia Complementar: 

Barret KE, Barman SM, Boitano S, Brooks H. Fisiologia Médica de Ganong. 24ª 

ed. AMGH, 2014. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

West JB. Fisiologia Respiratória. 8ª ed. Artmed, 2010. 

Silverthorn DU. Fisiologia Humana – Uma abordagem integrada. 5ª ed. 

Artmed, 2010. 

Ganong WF. Fisiologia Médica. 22ª ed. McGraw-Hill, 2010. 

Aires MM. Fisiologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

FUNÇÕES BIOLÓGICAS – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

Estudo da anatomia, histologia e fisiologia dos sistemas nervoso 

autônomo, cardiovascular, respiratório e urinário, as relações entre esses 

sistemas e a homeostasia corporal. 

Bibliografia Básica: 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 
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Junqueira LC, Carneiro JC. Histologia Básica. 11ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Drake, Vogl e Mitchell. GRAY’s Anatomia para estudantes. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Tortora G, Grabowski SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Aires MM. Fisiologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Gartner LP, Hiatt JL. Tratado de histologia em cores. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

SOBOTTA: Atlas de Anatomia Humana. 22ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. (Trad.) Artmed, 2004.  

 

MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA – TUTORIA – 80 h 

Ementa: 

               Estudo do sistema imunológico humano como mecanismo de 

defesa às agressões desencadeadas por agentes infecciosos e não 

infecciosos. 

Bibliografia Básica: 

Moore K, Persaud TVN. Embriologia clínica. 10 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2016. 

Abbas AK, Lichtman A, Pober JS. Imunologia Celular e Molecular. 8ª ed. 

(Trad.). Rio de Janeiro: Revinter, 2015.  

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2014. 

Bibliografia Complementar: 
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Abbas A et al. Imunologia Básica. 4ª ed. Elsevier, 2013. 

Delves PJ, Martin SJ, Burton DR, Roitt IM. Roitt Fundamentos de Imunologia. 12ª 

ed. Guanabara Koogan, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site 

da UniEVANGÉLICA. 

Parham P. O sistema imune. 3ª ed. Artmed, 2011. 

Calich VL, Vaz CAC. Imunologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2009.  

Janeway CA, Travers P et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na 

doença. 7ª ed. Artmed, 2009.  

 

MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

              Estudo dos mecanismos de defesa do homem envolvendo a 

imunidade inata e adquirida frente a agentes infecciosos e não infecciosos. 

Estudo da anatomia, histologia e fisiologia do sistema hematológico e 

linfático e sua inter-relação com imunidade corporal. Introdução ao estudo 

da Patologia. 

Bibliografia Básica: 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

Abbas AK, Lichtman A, Pober JS. Imunologia Celular e Molecular. 6ª ed. 

(Trad.). Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

Drake, Vogl e Mitchell. GRAY’s  Anatomia para estudantes. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Robins & Cotran Patologia: bases patológicas 

das doenças. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Brasileiro Filho G. Bogliolo: Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 
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Junqueira LC, Carneiro JC. Histologia Básica. 11ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. (Trad.) Artmed, 2004.  

Janeway C, Travers P et al. Imunobiologia: O sistema imune na saúde e na 

doença. 5ª ed. (Trad.). Artmed, 2002. 

 

AGENTES BIOLÓGICOS E MECANISMOS DE AGRESSÃO – TUTORIA – 80 h 

 

Ementa: 

               Estudo da morfologia, características estruturais e mecanismos de 

agressão dos principais micro-organismos patogênicos ao ser humano. 

Bibliografia Básica: 

Madigan, Martinko e Parker. Microbiologia de Brock. 12ª ed. Prentice Hall, 

2010.  

Murray. Microbiologia Clínica. 2ª. ed. Medsi, 2010. 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª ed. (Trad.). Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2006. 

Bibliografia complementar:  

Jawetz E, Levinson W. Microbiologia médica e imunologia. 10ª ed. Artmed, 

2010.  

Trabulsi. Microbiologia. 5ª ed. Atheneu, 2008. 

Gartner e Hiat. Tratado de Histologia em cores. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007.  

Bogliolo. Patologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

Tortora G, Funke BR, Case C. Microbiologia. 8ª ed. Artmed, 2005. 

 

AGENTES BIOLÓGICOS E MECANISMOS DE AGRESSÃO – MORFOFUNCIONAL – 

40 h 

Ementa: 
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             Estudo dos principais grupos taxonômicos de microrganismos e suas 

características morfológicas, genéticas, reprodutivas e de crescimento e 

controle do crescimento microbiano. Estudo dos mecanismos de 

patogenicidade dos microrganismos patógenos, as respostas imunológicas e 

os mecanismos de evasão imune. Estudo da anatomia topográfica da pelve. 

Estudo das principais metodologias laboratoriais para diagnóstico 

microbiológico e sorológico. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Drake, Vogl e Mitchell. GRAY’s Anatomia para estudantes. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

Tortora GJ, Funke BR, Case CL. Microbiologia. 8ª ed. Artmed, 2005.  

Bibliografia Complementar: 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

Wallach J. Interpretação de exames laboratoriais. 8ªed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Rey L. Parasitologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. (Trad.) Artmed, 2004.  

Murray. Microbiologia Médica. 4ª ed. Medsi, 2000. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES II  

HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO – 40 h 

Ementa: 

            Abordagem da relação médico-paciente e sua especificidade, 

considerando a presença ou a possibilidade da doença, e sua 
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individualidade. Conhecimento dos diferentes tipos psicológicos de paciente 

e determinação das técnicas adequadas a cada pessoa. Reconhecimento 

da interferência dos mecanismos psíquicos na relação médico-paciente - 

transferência e  contra transferência - e os diferentes modelos de atuação 

do médico. Estudo da medicina centrada na pessoa como novo modelo 

clínico. 

Bibliografia Básica: 

Bates B. Propedêutica Médica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. 

Leite AJM, Caprara A, Coelho Filho JM. Habilidades de Comunicação com 

pacientes e famílias. Editora Sarvier, 2007. 

Silva MJ. Comunicação tem remédio. 5ª ed. Editora Gente, 1996. 

Bibliografia Complementar: 

Stewart M et al. Medicina Centrada na Pessoa. Transformando o método 

clínico. 2ª edição. SBMFC-Artmed, 2010. 

Porto CC. Semiologia médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Kaplan HI, Grebb JA, Sadock BJ. Compêndio de Psiquiatria. 9ª ed. Artmed, 

2007. 

Zimerma O. Como trabalhamos com grupos. Artmed, 1997. 

Remen RM. O paciente como ser humano. São Paulo: Summus, 1993. 

  

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES II  

HABILIDADES DE PROCEDIMENTOS – 40 h 

Ementa: 
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             Conhecimento dos procedimentos para a administração de 

medicamentos, com segurança para o paciente e para a equipe 

multiprofissional. 

Bibliografia Básica:  

Potter P, Perry AG. Fundamentos de Enfermagem. 7ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006 

Asperheim MK. Farmacologia para Enfermagem. 9ª ed. Guanabara Koogan, 

2004. 

Bibliografia Complementar:  

Carrara D, Strabelli TV, Uip DE. Controle de infecção – a prática do terceiro 

milênio. Guanabara Koogan, 2016. Disponível em: Minha Biblioteca – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

Katsung BG. Farmacologia básica clínica. 10ªed. Guanabara Koogan, 2010. 

Clayton BD, Yvonne NS. Farmacologia na Prática de Enfermagem. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2006. 

Silva P. Farmacologia clínica. 7ª ed. Guanabara Koogan, 2006. 

Fontinele Jr K. Administração de medicamento em enfermagem. São Paulo: 

AB, 2003. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES II  

HABILIDADES CLÍNICAS – 60 h 

Ementa: 

             Ensino da anamnese e exame físico, priorizando o conhecimento dos 

sistemas e aparelhos com base na normalidade, e a associação de sinais e 

sintomas com o exame físico. 
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Bibliografia Básica: 

Porto CC. Exame clínico: bases para a prática médica.  7ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Bates B. Propedêutica Medica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 

2010. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 

2009. 

Bibliografia Complementar: 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON: Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Benseñor I. Semiologia Clinica. 1ª ed. São Paulo: Sarvier; 2002. 

López MNN, Medeiros JL. Semiologia Médica. 4ª ed. Rio de Janeiro:  Revinter, 

1999. 

Ramos Jr J. Semiotécnica da Observação Clinica. 7ª ed. São Paulo: Sarvier; 

1995. 

 

PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE COLETIVA II – 80 h 

Ementa: 

             Introdução à epidemiologia, processo saúde-doença, níveis de 

prevenção, demografia, humanização, determinantes sociais da saúde, 

promoção e educação em saúde. Conhecimento dos instrumentos da 

prática de medicina de família e comunidade. Planejamento e organização 

de trabalho em grupo. Estudo da ética em pesquisa e caracterização das 

normas que regem a ética no Brasil. Introdução à escrita científica: estilo e 

normas, ABNT e Vancouver; pesquisa em base de dados e uso de 

descritores. 
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Bibliografia Básica: 

Gusso G, Lopes, JMC. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. São 

Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

Rouquayrol MZ, Almeida Filho N. Epidemiologia & Saúde. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Medbook, 2013. 

Pietrafesa JP (Org.). Do contexto ao texto: Os desafios da linguagem 

científica. Goiânia: Kelps, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

Duncan BB et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária 

baseadas em evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Humanização. Brasília: 

2013. Disponível em: 

https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=Pol%C3%ADtica+Nacional+de+H

umaniza%C3%A7%C3%A3o. 

____MINISTÉRIO DA SAÚDE. O Humaniza SUS na atenção básica. Ministério da 

Saúde, 2009. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humaniza_sus_atencao_basica.

pdf. 

Starfield B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidade de saúde, serviços 

e tecnologia – Brasília: UNESCO. Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000039.pdf 

Bastos C, Keller V. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 11 ed. Petrópolis: Vozes, 1998.  

 

3º PERÍODO: 

SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR – 

TUTORIA – 80 h 

https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=Pol%C3%ADtica+Nacional+de+Humaniza%C3%A7%C3%A3o
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=Pol%C3%ADtica+Nacional+de+Humaniza%C3%A7%C3%A3o
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humaniza_sus_atencao_basica.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humaniza_sus_atencao_basica.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000039.pdf
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Ementa: 

Caracterização das modificações fisiológicas e das principais 

alterações que possam ocorrer no organismo feminino, da infância ao 

climatério, incluindo o estado gravídico e puerperal, doenças específicas do 

gênero feminino e sua prevenção.          

Bibliografia Básica: 

Rezende J. Obstetrícia. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

Berek JS. Berek & Novak: Tratado de Ginecologia. 15ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2014. 

Neme B. Obstetrícia Básica. 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 24ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2014. 

Porto CC. Semiologia Médica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2013. 

Silveira GP. Ginecologia Baseada em Evidências. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2012. 

Briquet R. Obstetricia Normal. Barueri; Manole, 2011. 

Callahan TL. Ginecologia e Obstetricia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 

 

SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR – 

MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

            Estudo dos aspectos morfofuncionais do sistema reprodutor feminino e 

da mama. Estudo do exame citológico vaginal e suas categorias 
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diagnósticas. Estudo das principais patologias do sistema reprodutor feminino 

e da mama. Estudo da anatomia da cabeça e do pescoço. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

Drake, Vogl e Mitchell. GRAY’s Anatomia para estudantes. 1º ed. Rio de 

Janeiro: Editora Elsevier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Tortora GJ, Grabowisk SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Rezende J. Obstetrícia. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Bogliolo L. Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Koss e Gompel. Introdução à citopatologia ginecológica: com correlações 

histológicas e clínicas. Roca, 2006. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. Artmed, 2004. 

 

NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO – TUTORIA – 80 h 

Ementa: 

Identificação das alterações fisiológicas e anatômicas do organismo 

feminino durante os períodos de gestação, parto e puerpério. Descrição das 

alterações do organismo humano durante as fases da infância e 

adolescência.  

Bibliografia Básica: 

Lopez FA, Campos Junior D. Tratado de Pediatria – Sociedade Brasileira de 

Pediatria. 3ª ed. Barueri: Manole, 2014. 
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Behrman RE, Kliergman HBJ. NELSON Tratado de Pediatria. 19ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

Marcondes E. Pediatria Básica Geral e Neonatal. 9ª ed. São Paulo: Sarvier, 

2004. 

Bibliografia Complementar: 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 24ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2014. 

Bee H. A criança em desenvolvimento. 11ª ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2011. 

Fonseca LF. Compêndio de Neurologia Infantil. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2011. 

Almeida CAN, Ricco RG, Del Campo LA. Puericultura princípios e práticas: 

atenção integral à saúde da criança e do adolescente. 2ª ed. São Paulo: 

Atheneu, 2008. 

 

NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO - MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

              Estudo morfofuncional da placenta e de suas patologias. Estudo dos 

aspectos morfológicos, funcionais e imunológicos envolvidos nos processos 

de gestação, parto, crescimento e desenvolvimento. Estudo dos princípios 

das doenças hereditárias e das principais síndromes genéticas e 

malformações do sistema nervoso central. Estudo dos exames laboratoriais 

utilizados na triagem pré-natal e no rastreamento do recém-nascido. Estudo 

morfofuncional dos órgãos do sentido e da comunicação. 

Bibliografia Básica: 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 
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Moore K, Persaud TVN. Embriologia Clínica. 8ª ed (Trad.), Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

Drake, Vogl e Mitchell. GRAY’s Anatomia para estudantes. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Wallach J. Interpretação de exames laboratoriais. 8ªed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Junqueira LC, Carneiro JC. Histologia Básica. 11ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Griffiths. Introdução à genética. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

Jorde LB. Genética Médica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO – TUTORIA – 80 h 

Ementa: 

Estudo dos principais mecanismos fisiológicos do envelhecimento e 

suas consequências na gênese das doenças. 

Bibliografia Básica: 

Neri AL, Freitas EV, PY L. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

Neto TJ, Pintarelli VL, Yamatto TH. Á beira do leito: Geriatria e Gerontologia na 

prática hospitalar. Barueri: Manole, 2007. 

Papaléo Netto M. Tratado de Gerontologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 
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Bibliografia Complementar:  

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017.  

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 24ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2014. 

Carvalho Filho E, Papaléo Netto M. Geriatria, fundamentos, clinica e 

terapêutica. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 

Diogo MJ. Atendimento domiciliar: um enfoque gerontológico. 1ª ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 

Duthe E. Geriatria prática. 3ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2002. 

 

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

Estudo do processo natural de envelhecimento dos vários sistemas 

corporais, no que diz respeito a sua anatomia, histologia, fisiologia, bem 

como algumas alterações fisiopatológicas comuns ao envelhecimento. 

Estudo dos processos patológicos adaptativos e degenerativos. Estudo dos 

processos celulares irreversíveis. Estudo dos distúrbios locais e sistêmicos da 

circulação. Estudo da anatomia do sistema nervoso central. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011.  

Drake, Vogl e Mitchell. GRAY’s Anatomia para estudantes. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
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Tortora G, Grabowisk SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Bogliolo L. Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Abbas A, Lichtman A, Pober JS. Imunologia celular e molecular. 6ª ed. (Trad.). 

Rio de Janeiro: Revinter, 2008. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. (Trad.) Artmed, 2004.  

Janeway CA, Travers P et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na 

doença. 5ª ed. Artmed, 2002.  

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES III 

HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO – 40 h 

Ementa: 

             Compreensão do modelo de qualidade de atenção e promoção da 

saúde sexual e reprodutiva. Acolhimento e aconselhamento em aleitamento 

materno. Ensino das habilidades comunicacionais necessárias para o 

desenvolvimento da relação do médico e seu paciente, nas diferentes fases 

do ciclo de vida, seus familiares e a comunidade onde se inserem. 

Bibliografia Básica: 

Lopez FA, Campos Jr D (Org.). Tratado de Pediatria. São Paulo: Manole, 2010. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 

2009. 

Coelho Filho JM. Habilidades de Comunicação com Pacientes e Famílias. 

São Paulo: Sarvier, 2007. 

Bibliografia Complementar:  

Bee H. A criança em desenvolvimento. 12ª ed. Artmed, 2011. 

Stewart M et al. Medicina Centrada na Pessoa. Transformando o método 

clínico. 2ª edição. SBMFC-Artmed, 2010. 
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Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Zimerma O. Como trabalhamos com grupos. Artmed, 1997. 

Remen RM. O paciente como ser humano. São Paulo: Summus, 1993. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES III  

HABILIDADES DE PROCEDIMENTOS – 40 h 

Ementa: 

             Estudo da prevenção e promoção à saúde da mulher na atenção 

obstétrica, planejamento familiar, prevenção de câncer de mama e colo 

uterino, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, segundo os 

princípios e as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher. 

Bibliografia Básica:  

Rezende J. Obstetrícia. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Lopez FA, Campos Júnior D. Tratado de Pediatria – Sociedade Brasileira de 

Pediatria. 2ª ed. Barueri: Manole, 2010. 

Santos LC, Mendonça VG. Ginecologia ambulatorial baseada em 

evidências. Rio de Janeiro: MedBook, 2001. 

Bibliografia Complementar:  

Correa EJ et al. Pediatria ambulatorial. Belo Horizonte: Coopermed, 2013. 

Briquet R. Obstetrícia normal. Barueri; Manole, 2011. 

Callahan TL. Ginecologia e Obstetrícia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 

Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: Bases Científicas. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Marques RG. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 
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HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES III 

HABILIDADES CLÍNICAS – 80 h 

Ementa: 

             Ensino da anamnese e exame físico, priorizando a criança, o 

adolescente e a mulher.  

Bibliografia Básica: 

Porto CC. Exame clínico: bases para a prática médica.  7ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Bates B. Propedêutica Medica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 

2010. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 

2009. 

Bibliografia Complementar: 

López M, Laurenitys-Medeiros J. Semiologia médica: as bases do diagnóstico 

clínico. 5ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 

Rodrigues YT, Rodrigues PPB. Semiologia pediátrica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. 

Santana JC, Kipper DJ, Fiore RW. Semiologia pediátrica. Atmed, 2003. 

Benseñor I. Semiologia Clinica. 1ª ed. São Paulo: Sarvier; 2002. 

López MNN, Medeiros JL. Semiologia Médica. 4ª ed. Rio de Janeiro:  Revinter, 

1999. 

 

PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE COLETIVA III – 80 h 

Ementa: 

             Conhecimento das ações programáticas em saúde da mulher, da 

criança e do adolescente, desenvolvidas na Unidade de Saúde da Família. 
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Observação das condições de vida e saúde das famílias, suas características 

sociais e epidemiológicas, os problemas de saúde e de vulnerabilidade aos 

agravos à saúde. Introdução aos conceitos de abordagem familiar. Crises 

familiares e estratégias. Prática da educação em saúde e da promoção à 

saúde e saúde do meio ambiente. Planejamento e organização de trabalho 

em grupo. Orientação para realização de pesquisa bibliográfica. Introdução 

às técnicas de apresentação de trabalhos científicos. Participação em 

oficinas de escrita e construção de pré-projeto. Integração curricular com as 

outras áreas do saber: cursos de Psicologia e Direito.  

Bibliografia Básica: 

Gusso G, Lopes, JMC. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. São 

Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

Ceratti JML. Dez minutos para a família: intervenções sistêmicas em atenção 

primária à saúde. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

Severino AJ. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Criança. 2015. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro_crianca.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. 2012. 

Duncan BB et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária 

baseadas em evidências. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

Alves CR, Viana MR. Saúde da Família: cuidando de crianças e adolescentes. 

Belo Horizonte: Coopmed, 2003. 

Rouquayrol MZ, Almeida Filho N. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Médica e Científica, 2003. 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro_crianca.pdf


Capítulo 02 – Contextualização do Curso 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

117 

4º PERÍODO: 

INTERAÇÃO ORGANISMO HUMANO E DROGAS – TUTORIA – 80 h 

Ementa: 

Introdução ao estudo dos princípios básicos da farmacologia e 

aplicação no tratamento de doenças humanas. 

Bibliografia Básica: 

Rang HP, Dale MM et al. Farmacologia. 6ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Katzung BG. Farmacologia Básica e Clínica. 8ª ed. Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Fuchs FD, Wannmacher L, Ferreira MBC. Farmacologia clínica: fundamentos 

da terapêutica racional. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010.  

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Silva P. Farmacologia Clínica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

 

INTERAÇÃO ORGANISMO HUMANO E DROGAS- MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 
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Estudo da farmacologia básica. Estudo das funções digestória e 

urinária sobre os fármacos. Estudo da neurofisiologia das vias relacionadas à 

motricidade e à sensibilidade. 

Bibliografia Básica: 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

Sarvier, 2011. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Machado ABM. Neuroanatomia funcional. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

Tortora G, Grabowisk SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Rang HP, Dale MM et al. Farmacologia. 6ª ed (Trad.), Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Drake, Vogl e Mitchell. GRAY’s Anatomia para estudantes. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. Artmed, 2004. 

 

FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO – TUTORIA – 80 h 

Ementa:  

     Estudo da fisiopatologia dos processos inflamatórios e febris, de natureza 

infecciosa e não infecciosa, e dos processos de diagnóstico e terapêutica. 

Bibliografia Básica: 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 



Capítulo 02 – Contextualização do Curso 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

119 

Abbas AK, Lichtman AH, Pober JS, Gesteira R. Imunologia celular e 

molecular. 7ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2011. 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia – Bases patológicas das doenças. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

Rang HP, Dale MM et al. Farmacologia. 7ª ed (Trad.), Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011.  

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

Sarvier, 2010. 

Katzung BG. Farmacologia Básica e Clínica. 10ª ed. Guanabara Koogan, 

2010. 

Murray. Microbiologia Clínica. 2ª ed. Medsi, 2010. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

 

FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

            Estudo da febre e da termorregulação. Estudo dos processos 

inflamatórios e infecciosos, com ênfase na fisiopatologia e nas características 

morfológicas. Estudo do processo de reparo e de cicatrização. Estudo dos 

grupos farmacológicos usados no tratamento da inflamação, da febre e na 

imunossupressão. Estudo dos principais grupos farmacológicos usados no 

tratamento de infecções bacterianas. Estudo do encéfalo e suas funções. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Robins & Cotran Patologia: bases patológicas 

das doenças. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
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Machado ABM. Neuroanatomia funcional. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

Tortora G, Grabowisk SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

Sarvier, 2011. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

 

PROLIFERAÇÃO CELULAR – TUTORIA – 80 h 

Ementa: 

             Estudo sobre o ciclo celular normal e seus pontos de controle, suas 

alterações, o seu significado na formação de neoplasias e as consequências 

desta doença para o ser humano.  

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

Goldman L, Ausiello D. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

Azulay RD, Azulay DR. Dermatologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 
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Wallach J. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

Faria JL. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações 

clínicas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Ferreira CG, Rocha JCC. Oncologia Molecular. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2010. 

 

PROLIFERAÇÃO CELULAR – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

             Estudo dos processos de crescimento e de diferenciação celular, 

com ênfase na fisiopatologia e nas características morfológicas. Estudo dos 

principais grupos farmacológicos usados na quimioterapia antineoplásica. 

Estudo das estruturas infratentoriais, meninges, circulações cerebrais, e  suas 

funções. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Machado ABM. Neuroanatomia funcional. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

Hammer GD, McPhee SJ. Fisiopatologia da doença – Uma introdução à 

medicina clínica. 7ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em: Minha 

Biblioteca – site da UniEVANGÉLICA. 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 
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Ferreira CG, Rocha JCC. Oncologia Molecular. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2010. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES IV  

HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO – 40 h 

Ementa: 

             O paciente idoso e seus cuidadores. A consulta do idoso. 

Abordagem da relação médico-paciente e seus familiares na drogadição, 

doenças crônicas, oncológicas e com pacientes fora de possibilidades 

terapêuticas. Conhecimento das questões éticas e humanísticas sobre a 

finitude humana e autonomia do paciente. Discussão da drogadição do 

estudante de medicina e do profissional médico. Abordagem do paciente 

idoso e o cuidador. 

Bibliografia Básica:  

Klüber-Ross E.  Sobre a morte e o morrer. Editora Martins Fontes, 2008. 

Leite AJM, Caprara A, Filho JMC. Habilidades de Comunicação com 

Pacientes e Famílias. Sarvier. 2007. 

Silva MJ. Comunicação tem remédio. 5ª ed. gente, 1996. 

Bibliografia Complementar:  

Menezes RA. Em Busca da Boa Morte: Antropologia dos Cuidados Paliativos. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2004.  

RESOLUÇÃO CFM nº 1.995/2012. Dispõe sobre as diretivas antecipadas de 

vontade dos pacientes. Disponível em: 

www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf
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Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, 2010. Disponível 

em: 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.htm 

Fontanella B, Turato E. Barreiras na relação clínico-paciente em dependentes 

de substâncias psicoativas procurando tratamento. Disponível em:  

http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v36n4/11762.pdf 

Novais MR, Trindade E. A morte e o morrer: considerações bioéticas sobre a 

eutanásia e a finitude da vida no contexto da relação médico-paciente. 

Disponível em:  

http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2007Vol18_1art08amorteeomorrer.p

df 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES IV  

HABILIDADES DE PROCEDIMENTOS – 40 h 

Ementa: 

             Conhecimento das técnicas de instrumentação e paramentação 

cirúrgicas. Conhecimento do processo de sondagem vesical. 

Bibliografia Básica:  

Potter P, Perry AG. Fundamentos de Enfermagem. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013.   

Monteiro ELC, Santana EM. Técnica cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

Marques RG. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 5ª ed. (Trad.) Artmed, 2011.  

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.htm
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v36n4/11762.pdf
http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2007Vol18_1art08amorteeomorrer.pdf
http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2007Vol18_1art08amorteeomorrer.pdf
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Leite AJM, Caprara A, Filho JMC. Habilidades de comunicação com 

pacientes e famílias. Sarvier, 2007. 

Parra OM. Instrumentação Cirúrgica. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 

Souza CCA. Enfermagem Cirúrgica. São Paulo: AB, 2003. 

Goff IFS. Técnica Cirúrgica: Bases anatômicas, fisiológicas e técnicas 

cirúrgicas. 4ª ed. São Paulo: Atheneu, 2000.  

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES IV 

HABILIDADES CLÍNICAS – 80 h 

Ementa: 

            Ensino da anamnese e do exame físico, com ênfase nos sinais e 

sintomas inerentes às principais síndromes clínicas.  

Bibliografia Básica: 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Bickley LS, Hoekelman RA. BATES Propedêutica Médica. 10ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Bibliografia Complementar:  

Porto CC. Exame Clínico: Bases para a prática médica. 7ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed, São Paulo: Roca, 2006. 

López M, Laurentys-Medeiros J. Semiologia Médica: as bases do diagnóstico 

clínico. 5ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 

Silva OL. Semiologia do aparelho locomotor. Rio de Janeiro: Guanabara 

koogan, 2003. 
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Bensenor IM, Atta JA, martins MA. Semiologia Clínica. São Paulo: Sarvier, 

2002. 

 

PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE COLETIVA IV – 80 h 

Ementa: 

           Conhecimento do processo saúde e doença no idoso. Abordagem 

dos aspectos relacionados à finitude da vida e cuidados paliativos. 

Conhecimento da atenção oncológica no SUS e rastreamento de situações 

de risco. Caracterização dos principais tipos de pesquisa. Produção de um 

relato de experiência ou de caso. 

Bibliografia Básica: 

Neri AL, Freitas EV, Py L. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Severino AJ. Metodologia do trabalho cientifico. São Paulo: Cortez, 2005. 

Duncan BB et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária 

baseadas em evidências. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2004. 

Bibliografia Complementar: 

Gusso G, Lopes, JMC. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. São 

Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

____Ministério da Saúde. Atenção à saúde da pessoa idosa e 

envelhecimento. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas, Área Técnica Saúde do Idoso. Brasília , 2010. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Moraes EN. Princípios básicos de geriatria e gerontologia. Belo Horizonte: 

COOPMED, 2008. 
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Netto MP. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. 2ª ed. Atheneu: São 

Paulo, 2007. 

 

5º PERÍODO: 

DOENÇAS CAUSADAS POR PARASITAS – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

Abordagem das principais doenças causadas por parasitos, 

descrevendo a epidemiologia, a fisiopatologia, as manifestações clínicas, a  

terapêutica e as medidas de controle e prevenção. 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Kasper DL, Fauci AS et al. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed. Editora 

McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2006. 

Veronesi R, Focaccia R. Tratado de Infectologia. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

Bibliografia Complementar: 

Rey L. Parasitologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Hinrichsen SL. Doenças Infecciosas e parasitárias. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

Neves DP. Parasitologia humana. 12ª ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

Faria JL. Patologia Geral: Fundamentos das doenças, com aplicações 

clínicas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

 

DOENÇAS CAUSADAS POR PARASITAS – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 
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            Estudo das principais doenças infecciosas causadas por protozoários, 

helmintos e ectoparasitas. Estudo dos principais grupos farmacológicos 

usados no tratamento de infecções causadas por protozoários e helmintos e 

de infestações causadas por ectoparasitas. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

Neves DP. Parasitologia humana. 12ª ed. São Paulo: Atheneu, 2010.  

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Rey L. Parasitologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Veronesi R, Focaccia R. Tratado de Infectologia. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

 

DOENÇAS CAUSADAS POR AGENTES MICROBIANOS – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

Abordagem das principais doenças causadas por bactérias, vírus e 

fungos, descrevendo a epidemiologia, a fisiopatologia, as manifestações 

clinicas e a terapêutica adequada. 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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Kasper DL, Fauci AS et al. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed, Editora 

McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2006. 

Veronesi R, Focaccia R. Tratado de Infectologia. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

Bibliografia Complementar: 

Hinrichsen SL. Doenças Infecciosas e parasitárias. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

Barros E. Antimicrobianos: consulta rápida. 4ª ed. Artmed, 2008. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed, São Paulo: Roca, 2006. 

Wilson WR, Sande MA. Doenças Infecciosas: diagnóstico e tratamento. 

Tradução de Ane Rose Bolner. Artmed, 2004. 

 

DOENÇAS CAUSADAS POR AGENTES MICROBIANOS – MORFOFUNCIONAL – 40 

h 

Ementa: 

             Estudo das principais doenças infecciosas causadas por príons, vírus, 

bactérias e fungos. Estudo dos principais grupos farmacológicos usados no 

tratamento de infecções causadas por vírus, bactérias e fungos. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Tortora GJ, Funke R, Case CL. Microbiologia. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 

2005. 
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Bibliografia Complementar: 

Jawetz & Levinson. Microbiologia Médica e Imunologia. 10ª ed. Artmed, 2010. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 

Veronesi R, Focaccia R. Tratado de Infectologia. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

Murray. Microbiologia Clínica. 4ª ed. Medsi, 2000. 

 

DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

Abordagem das principais doenças decorrentes das ações 

humanas sobre o meio ambiente. 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Kasper DL, Fauci AS et al. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed. Editora 

McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2006. 

Veronesi R, Focaccia R. Tratado de Infectologia. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

Bibliografia Complementar: 

Hinrichsen SL. Doenças Infecciosas e parasitárias. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Oga S. Fundamentos de Toxicologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 
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Moreira AHP, Caldas LQA. Intoxicações agudas: Bases do diagnóstico 

clínico-laboratorial de urgência. Revinter, 2001. 

 

DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE – 

MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

             Estudo dos processos de intoxicação por agrotóxicos, anticolinérgicos 

e metais pesados. Abordagem da poluição e da política de manejo dos 

resíduos eletrônicos e de serviços de saúde. Estudo da repercussão das 

atividades humanas na saúde individual e coletiva. Estudo dos acidentes por 

animais peçonhentos. Introdução ao estudo da Medicina Legal e da 

traumatologia forense. 

Bilbiografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

Sarvier, 2011. 

França GV. Medicina Legal. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

Hércules HC. Medicina Legal – Texto e Atlas. 2ª ed. São Paulo: Ateneu, 2014. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Auto HJF. Animais peçonhentos. 3ª ed. Edufal, 2005. 

Oga S. Fundamentos de Toxicologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 

BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Doenças 

relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de 

saúde. Organizado por Elizabeth Costa Dias; colaboradores Idelberto Muniz 

Almeida et al. Brasília: Ministério da Saúde do Brasil, 2001. 
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HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES V   

HABILIDADES CLÍNICAS – CLÍNICA MÉDICA 1 – 240 h 

Ementa: 

            Estudo das principais doenças cardiológicas, pulmonares, endócrinas 

e emergências clínicas, com abordagem dos aspectos epidemiológicos, 

clínicos, diagnósticos, terapêuticos e medidas preventivas. 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2006. 

Godman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Martins HS. Emergências Clínicas: abordagem prática. 7ª ed. Barueri: Manole, 

2012. 

McPhee SJ, Papadakis M A. Current Medical Diagnosis & Treatment 2011. 50ª 

ed. McGraw-Hill, 2011. 

Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP. BRAUNWALD Tratado de Doenças 

Cardiovasculares. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

Vilar L. Endocrinologia Clínica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 2ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES V   

PATOLOGIA – 40 h 

Ementa: 
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            Estudo dos principais exames laboratoriais e sua interpretação, como 

auxílio no raciocínio diagnóstico clínico. 

Bibliografia Básica: 

Lima AO, Soares BJ. Métodos de laboratório aplicados à clínica: Técnicas e 

interpretação. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

Wallach J. Interpretação de exames laboratoriais. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1998. 

Ravel R. Laboratório Clínico, aplicações clínicas dos dados laboratoriais. 6ª 

ed. Guanabara Koogan, 1997.  

Bibliografia Complementar: 

Fischbach F, Dunning MB. Manual de enfermagem: Exames laboratoriais e 

diagnóstico. 8ª edição. Guanabara Koogan, 2010. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2006. 

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Microbiologia Clínica. São Paulo: Elsevier, 

2006. 

Oliveira RAG, Polineto A. Anemias e Leucemias: conceitos básicos e 

diagnóstico por técnicas laboratoriais. São Paulo: Roca, 2004.   

Xavier RM, Albuquerque GC, Barros E. Laboratório na Prática Clínica: Consulta 

Rápida. 1ª ed. Artmed, 2001. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES V   

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – 40h 

Ementa: 

Estudo dos métodos de diagnóstico por imagem na avaliação dos 

sistemas respiratório, nervoso, e musculoesquelético, com ênfase na 

anatomia, nos padrões de normalidade, na semiologia das lesões mais 

comuns e no conhecimento das principais indicações de cada método.  

http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=3369580&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=3369581&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=4710&Type=1
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Bibliografia Básica: 

Brant WE, Helms CA. Fundamentos de Radiologia: diagnóstico por imagem. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Sutton D. Tratado de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2003. 

Dahnert W. Radiologia: Manual de revisão. 3ª ed. Rio de janeiro: Revinter, 

2001. 

Bibliografia Complementar: 

Juhl JH, Crummy AB, Kuhlman JE. PAUL & JUHL interpretação radiológica. 7ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Kopans DB. Diagnóstico por imagem da mama. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Fleckenstein P, Tranum-jensen J. Anatomia em diagnóstico por Imagens. 2ª 

ed. São Paulo: Manole, 2004. 

Muller N et al. Diagnóstico radiológico das doenças do tórax. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

 

PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE COLETIVA V – 80 h 

Ementa: 

              Introdução ao estudo da epidemiologia, com ênfase à aplicação na 

clínica das doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis. Tipos de 

estudos epidemiológicos. Interpretação das medidas de saúde coletiva. 

Introdução aos conceitos básicos de bioestatística. Conhecimento dos 

componentes da vigilância em saúde e dos sistemas de informação em 

saúde. Interpretação da validação de testes diagnósticos. Planejamento, 

elaboração e apresentação de um pré-projeto de pesquisa. 
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Bibliografia Básica: 

Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiologia Clínica: Elementos 

Essenciais. 5ª ed. São Paulo: Artmed, 2016. 

Callegari-Jacques SM. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

Rouquayrol MZ, Almeida Filho N. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Médica e Científica, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

Duncan BB et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária 

baseadas em evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

Pereira MG. Epidemiologia: Teoria e Prática. 1ª ed. (Reimpressão). Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Jekel JF, Katz Dl, Elmore JG. Epidemiologia, bioestatística e medicina 

preventiva. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf. 

REDE Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores básicos para a 

saúde no Brasil: conceitos aplicações / Rede Interagencial de Informação 

para a Saúde - Ripsa. – 2ª ed. – Brasília: Organização Pan-Americana da 

Saúde, 2008. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/ livroidb/2ed/indicadores.pdf. 

 

6º PERÍODO: 

PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/%20livroidb/2ed/indicadores.pdf
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Abordagem dos principais transtornos mentais que afetam o ser 

humano. 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.), Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Kaplan HI, Sadock BJ, Greeb JA. Compêndio de psiquiatria: ciências do 

comportamento e psiquiatria clínica. 9ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Rang HP, Dale MM et al. Farmacologia. 7ª ed (trad.), Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. 

Bibliografia Complementar: 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2008. 

Dalgalarrondo P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª ed. 

Artmed, 2008. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Cordioli AV. Psicofármacos. Consulta rápida. 3ª ed. Artmed, 2005. 

Gray GE. Psiquiatria baseada em evidências. (Trad.). Artmed, 2004. 

 

PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

Estudo da neuroanatomia e da neurofisiologia do comportamento e 

do humor, correlacionando com os principais transtornos nos aspectos 

biológicos, epidemiológicos e psíquicos. Estudo dos fármacos 

antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos. Introdução aos conceitos de 

criminologia e de psiquiatria forense. Estudo da traumatologia forense. 
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Bibliografia Básica: 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

Sarvier, 2011. 

França GV. Medicina Legal. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Hércules HC. Medicina Legal – Texto e Atlas. 2ª ed. São Paulo: Ateneu, 2014. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Kaplan HD, Sadock BJ, Greeb JA. Compêndio de psiquiatria: ciências do 

comportamento e psiquiatria clínica. 9ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Machado ABM. Neuroanatomia funcional. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 1998. 

 

LOCOMOÇÃO E APREENSÃO – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

Estudo das estruturas responsáveis pela locomoção e pela 

apreensão, a integração entre as mesmas e as consequências das perdas 

destas funções. 

Bibliografia Básica: 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 
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Bibliografia Complementar: 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2008. 

Carvalho MAP, Lanna CCD, Bértolo MB. Reumatologia – Diagnóstico e 

tratamento. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Cambier J, Masson M, Dehen H. Neurologia. 11ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 

Nitrini R, Bacheschi LA. A neurologia que todo médico deve saber. 2ª ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 

 

LOCOMOÇÃO E APREENSÃO – MORFOFUNCIONAL – 40 h  

Ementa: 

             Estudo dos aspectos morfofuncionais do sistema locomotor. Estudo 

das principais patologias dos ossos, articulações, neurônio motor, nervos 

periféricos, junção neuromuscular e músculos estriados esqueléticos. Estudo 

dos grupos farmacológicos usados no tratamento da osteoporose, da 

osteoartrite, da artrite reumatoide, da gota, e no relaxamento muscular. 

Estudo da traumatologia forense. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

França GV. Medicina Legal. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
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Bibliografia Complementar: 

Hércules HC. Medicina Legal – Texto e Atlas. 2ª ed. São Paulo: Ateneu, 2014. 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

SARVIER, 2011. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 

 

DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

            Estudo dos principais distúrbios nutricionais e das doenças decorrentes 

das alterações do metabolismo humano. 

Bibliografia Básica: 

Rang HP, Dale MM, RItter JM. Farmacologia. 6ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23 ª ed. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

Lopes A. Tratado de Clinica Médica. São Paulo: Roca, 2009. 

Villar L. Endocrinologia clínica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

Barros E, Xavier RM, Albuquerque GC. Laboratório na prática clínica: Consulta 

rápida. Artmed, 2005. 
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Guia de transtornos alimentares e obesidade. Barueri: Manole, 2005. 

Endocrinologia e diabetes. São Paulo: Medsi, 2003. 

 

DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS – MORFOFUNCIONAL – 40h  

Ementa: 

             Estudo dos processos metabólicos envolvidos na biossíntese e na 

degradação das moléculas orgânicas e sua integração metabólica. Estudo 

da fisiopatologia das desordens quantitativas do metabolismo intermediário 

(obesidade, síndrome metabólica e carências nutricionais). Estudo das 

principais patologias da tireóide e do pâncreas endócrino. Estudo dos grupos 

farmacológicos usados no controle da glicemia, dos níveis lipídicos e do 

apetite e no tratamento da obesidade. Estudo da tanatologia forense, da 

perinecroscopia e das técnicas de necrópsia. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

França GV. Medicina Legal. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Hércules HC. Medicina Legal – Texto e Atlas. 2ª ed. São Paulo: Ateneu, 2014. 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

SARVIER, 2011. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
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HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES VI  

HABILIDADES CLÍNICAS – PEDIATRIA – 240 h 

Ementa: 

                Abordagem da atenção integral da saúde da criança e do 

adolescente, em suas diferentes fases do desenvolvimento, propedêutica e 

terapêutica das doenças mais prevalentes na pediatria. Abordagem dos 

princípios gerais e manejo inicial das principais situações de urgência e 

emergência em pediatria. 

Bibliografia Básica: 

Segre CAM. Perinatologia: Fundamentos e prática. 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 

2015. 

Kliegman RM, Behrman RE et al. NELSON Tratado de Pediatria. 19ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2014. 

Lopez FA, Campos Jr D. Tratado de Pediatria. 3ª ed. Barueri: Manole, 2013. 

Bibliografia Complementar: 

Murahovsch J. Pediatria: urgência + emergência. São Paulo: Sarvier, 2005. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria clínica especializada. 9ª ed. São 

Paulo: Sarvier, 2004. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9ª ed. São Paulo: 

Sarvier, 2003. 

Murahovsch J. Pediatria: Diagnóstico e Tratamento. 6ª ed. São Paulo: Sarvier, 

2003. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria clínica geral. 9ª ed. São Paulo: 

Sarvier, 2003. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES VI  

HABILIDADES CLÍNICAS – CLÍNICA MÉDICA 2 – 40 h 
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Ementa: 

               Estudo das principais doenças neurológicas e renais, com 

abordagem dos aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, 

terapêuticos e medidas preventivas. 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2006. 

Godman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Rowland LP. Merrit Tratado de Neurologia. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 

McPhee SJ, Papadakis M A. Current Medical Diagnosis & Treatment 2011. 50ª 

ed. McGraw-Hill, 2011. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 2ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Nitrin R; Bachesch LA. A neurologia que todo médico deve saber. 2ª ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES VI  

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – 40 h 

Ementa: 
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           Estudo dos aspectos de imagem do sistema respiratório, das mamas e 

do abdome, referentes aos padrões de normalidade e às principais doenças 

que acometem o sistema respiratório e as mamas. 

Bibliografia Básica: 

Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. 5ª ed. (Trad.) Artmed, 2011.  

Brant WE, Helms CA. Fundamentos de Radiologia: diagnóstico por imagem. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Kopans DB. Diagnóstico por Imagem da mama. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Fleckenstein P, Tranum-Jensen J. Anatomia em diagnóstico por Imagens. 2ª 

ed. São Paulo: Manole, 2004. 

Sutton D. Tratado de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2003. 

Müller NL. Diagnóstico Radiológico das Doenças do Tórax. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. 

 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE VI – 80 h 

Ementa: 

             Conhecimento e desenvolvimento teórico-prático da Atenção à 

Saúde Mental, com integração à prática clínica de atendimento aos 

pacientes acometidos por doenças mentais. Estudo dos instrumentos legais 

que regulamentam as ações da Política Nacional de Saúde da Pessoa com 

Deficiência. Conhecimento da prática médica na assistência à Saúde do 

Trabalhador.  Elaboração de Projeto de Trabalho de Curso (TC) e introdução 
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à análise dos tipos de pesquisa clínica, com ênfase nas pesquisas 

quantitativas. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora 

de Deficiência. Brasília: 1ª edição, 2008. 

Dalgalarrondo P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2008. 

____. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica, Departamento 

de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica de Saúde do 

Trabalhador. Saúde do trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Falcão LFR, Fidalgo TM, Silveira DX. Manual de Psiquiatria. São Paulo: Roca, 

2014. 

Stewart M. Medicina Centrada na Pessoa. 2ª ed. Porto Alegre:  Artmed; 2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Saúde Mental. No. 

24. Brasília, DF, 2013. Disponível em: www.saude.gov.br 

BRASIL. Ministério da Saúde. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental 

no Brasil. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. Coordenação Geral de 

Saúde Mental. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma 

dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, 

novembro de 2005. 

BRASIL. Ministério da Saúde. A Política do Ministério da Saúde para Atenção 

Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas. Série B. Brasília, DF, 2003. 

 

7º PERÍODO: 

DOR – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

http://www.saude.gov.br/
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             Abordagem da dor em seus aspectos epidemiológicos, clínicos e 

terapêuticos. 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2006. 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Rang HP, Dale M, Ritter JM. Farmacologia. 7ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Cambier J, Masson M, Dehen H. Neurologia. 11ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Carvalho MAP, Lanna CCD, BÉRTOLO MB. Reumatologia – Diagnóstico e 

tratamento. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Filho ACCA. Dor: Diagnóstico e tratamento. São Paulo: Roca, 2001. 

 

DOR – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

             Estudo da neuroanatomia e da neurofisiologia da dor. Estudo das 

principais patologias do aparelho locomotor relacionadas à clínica álgica. 

Estudo das principais patologias do trato urinário e do sistema reprodutor 

masculino que cursam com dor. Estudo dos grupos farmacológicos usados 

no controle da dor e no processo anestésico. Estudo da pele e das principais 

patologias epidérmicas. Estudo da antropologia forense, da odontologia 

legal, da papiloscopia e da análise forense de material genético. 
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Bibliografia Básica: 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

França GV. Medicina Legal. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Hércules HC. Medicina Legal – Texto e Atlas. 2ª ed. São Paulo: Ateneu, 2014. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanbara Koogan, 

2009. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 

 

DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

 Abordagem da dor abdominal, da diarreia, do vômito e da 

icterícia, em seus aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos.  

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2006. 

Guyton AC. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006. 
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Bibliografia Complementar: 

Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Farmacologia. 7ª ed (Trad.). rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Tortora GJ. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 12ª ed (Trad.). Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Dani R. Gastroenterologia Essencial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

 

DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

             Estudo dos processos fisiológicos envolvidos na motilidade 

gastrointestinal e na digestão, absorção e metabolização de nutrientes. 

Estudo das principais patologias dos órgãos do trato gastrointestinal, da 

vesícula biliar e vias biliares e do fígado. Estudo dos grupos farmacológicos 

usados no tratamento de desordens gastrointestinais e bílio-pancreáticas. 

Estudo das principais patologias dérmicas. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

Sarvier, 2011. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 
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Tortora G, Grabowisk SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 

 

PERDA DE SANGUE – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

Estudo dos processos de hemostasia normal e distúrbios 

relacionados. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

Sarvier, 2011. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Zago MA, Falcão RP, Pasquini R. Hematologia: Fundamentos e prática. 2ª ed. 

São Paulo: Atheneu, 2006. 

Lorenzi TF. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
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Verrastro T. Hematologia e hemoterapia: fundamentos de morfologia, 

fisiologia, patologia e clínica. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

PERDA DE SANGUE – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

             Estudo dos processos de hematopoiese, coagulação e fibrinólise. 

Estudo da fisiopatologia das anemias e dos distúrbios de coagulação. Estudo 

das principais patologias da medula óssea e dos órgãos linfóides. Estudo dos 

grupos farmacológicos usados em situações de hemorragia. Estudo dos 

princípios de hemoterapia e de transplantes. Estudo das principais patologias 

de melanócitos, de tecido subcutâneo e de anexos cutâneos. Estudo de 

grupos farmacológicos utilizados em tratamento dermatológico. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

Sarvier, 2011. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Wallach J. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 
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Verrastro T. Hematologia e hemoterapia: fundamentos de morfologia, 

fisiologia, patologia e clínica. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES VII 

HABILIDADES CLÍNICAS – CLÍNICA CIRÚRGICA – 240 h 

Ementa:  

             Estudo das enfermidades e emergências cirúrgicas mais frequentes 

no homem, na mulher e na criança, com ênfase nos métodos de 

diagnóstico e tratamento, correlacionando com as atitudes adequadas de 

comportamento e ética. Introdução às técnicas de antissepsia, 

paramentação cirúrgica e procedimentos em um centro cirúrgico. 

Bibliografia Básica: 

McPhee SJ, Papadakis M A. Current Medical Diagnosis & Treatment 2011. 50ª 

ed. McGraw-Hill, 2011. 

Porto CC. Semiologia Médica. 5ª ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 

2009. 

Goffi FS. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da 

cirurgia. 4ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

Sabiston DC. Tratado de Cirurgia. As bases biológicas da prática cirúrgica 

moderna. 18ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Irlin DE, Mtieldorf C, Rasllan S. Infecção em cirurgia: divisão de clínica 

cirúrgica III. Hospital das Clínicas FMUSP. São Paulo, 2007. 

Marques RG. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Ferreira LM, Odo LM. Cirurgia – Urgências e Emergências. Manole. 

Goldberg S, Bevilacqua RG . Bases da Cirurgia. 2ª ed. São Paulo, 1984. 
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HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES VII 

HABILIDADES CLÍNICAS – CLÍNICA MÉDICA 3 

 

Ementa: 

             Estudo das principais doenças dermatológicas e do sistema digestivo, 

com abordagem dos aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, 

terapêuticos e medidas preventivas. 

 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2006. 

Godman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

McPhee SJ, Papadakis M A. Current Medical Diagnosis & Treatment 2011. 50ª 

ed. McGraw-Hill, 2011. 

Azulay RD. Dermatologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Sampaio APS. Dermatologia. 3ª ed. São Paulo: Artes Médicas, 2011. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 2ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES VII  

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – 40 h 

Ementa: 
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            Estudo dos aspectos de imagem do sistema digestivo, referentes aos 

padrões de normalidade e às principais doenças que acometem este 

segmento do corpo humano. 

Bibliografia Básica: 

Tortora G, Grabowisk SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Paulsen F, Waschke J. SOBOTTA Atlas de Anatomia Humana. 23ª ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2013. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Dahnert W. Radiologia: Manual de revisão. 7ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 

2016. 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Bontrager KL, Lampiginano JP. Tratado de posicionamento radiográfico e 

anatomia associada. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

Fleckenstein P, Tranum-Jensen J. Anatomia em diagnóstico por Imagens. 2ª 

ed. São Paulo: Manole, 2004. 

 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE VII – 80 h 

Ementa: 

            Estudo da Vigilância em Saúde. Abordagem da vigilância 

epidemiológica das doenças emergentes, reemergentes e negligenciadas. 

Compreensão da vigilância epidemiológica hospitalar. Abordagem das 

infecções relacionadas à assistência à saúde e da segurança do paciente 

nos estabelecimentos de saúde. Compreensão da assistência farmacêutica 
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no SUS e da política nacional de atenção às urgências e emergências. 

Planejamento e organização de um trabalho em grupo. Compreensão da 

comunicação escrita, comunicação oral, produção textual e elaboração de 

trabalhos acadêmicos. 

Bibliografia Básica: 

Gusso G, Lopes, JMC. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. São 

Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiologia Clínica: Elementos Essenciais. 4ª ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

Veronesi R, Focaccia R. Tratado de Infectologia. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

Bibliografia Complementar: 

Hinrichsen SL. Doenças Infecciosas e parasitárias. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

Rouquayrol MZ, Almeida Filho N. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. A experiência brasileira em sistemas de 

informação em saúde / Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana 

da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 

2009. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/experiencia_brasileira_sistemas_s

aude_volume2.pdf 

REDE Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores básicos para a 

saúde no Brasil: conceitos aplicações / Rede Interagencial de Informação 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/experiencia_brasileira_sistemas_saude_volume2.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/experiencia_brasileira_sistemas_saude_volume2.pdf
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para a Saúde - Ripsa. – 2ª ed. – Brasília: Organização Pan-Americana da 

Saúde, 2008. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf 

 

8º PERÍODO: 

DISPNÉIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS – TUTORIA – 40h 

Ementa: 

             Estudo das principais causas de dispneia, dor torácica e edemas. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia – bases patológicas das doenças. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23 ª ed. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

Martins HS. Emergências clínicas: abordagem prática. 7ª ed. Barueri: Manole, 

2012. 

Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP. BRAUNWALD Tratado de Doenças 

Cardiovasculares. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

Goodman LS, Gilman A. As bases farmacológicas da terapêutica. 11ª ed. 

(Trad.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Riella MC. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf
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DISPNÉIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS – MORFOFUNCIONAL – 40h 

Ementa: 

              Estudo da fisiologia dos sistemas cardiovascular, respiratório e renal, 

com ênfase nas alterações patológicas. Conhecimento das principais 

alterações dos exames laboratoriais relacionadas a esses sistemas. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

Sarvier, 2011. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

Tortora G, Grabowisk SR. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Wallach J. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanbara Koogan, 

2009. 

Ferreira AG, Ávila SLM, Diagnóstico laboratorial: avaliação de métodos de 

diagnóstico das principais doenças infecciosas e parasitárias. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

 

DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA – TUTORIA – 40h 

Ementa: 
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             Estudo dos principais distúrbios sensoriais, motores e da consciência. 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2008. 

Nitrini R, Bacheschi LA. A neurologia que todo médico deve saber. 2ª ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Rowland LP. MERRIT Tratado de Neurologia. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Moore KL. Anatomia orientada para clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Neri AL, Freitas EV, Py L. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Cambier J. Neurologia. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

 

DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA – MORFOFUNCIONAL – 

40 h 

Ementa: 

             Estudo da neuroanatomia e da neurofisiologia da sensibilidade 

específica, da motricidade, da consciência e das circulações cerebrais. 

Estudo das principais doenças que acometem o sistema nervoso central, o 

eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal, a pineal e os órgãos do sentido. Estudo 

dos fármacos anticonvulsivantes e fármacos utilizados no tratamento dos 

distúrbios neurodegenerativos. 
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Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

SARVIER, 2011. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Junqueira LC, Carneiro JC. Histologia Básica. 11ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Silva P. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Machado ABM. Neuroanatomia funcional. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 1998.  

 

EMERGÊNCIAS – TUTORIA – 40 h 

Ementa: 

            Estudo das  principais situações de emergências clínicas, com 

abordagem das manifestações clínicas, da propedêutica e da terapêutica.  

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23 ª ed. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2008. 
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Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Martins HS. Emergências clínicas: abordagem prática. 7ª ed. Barueri: Manole, 

2012. 

Lopes AC. Tratado de Clinica Médica. São Paulo: Roca, 2006. 

Irwin RS, Rippe JM. Manual de terapia intensiva. 4 ª ed. Rio de Janeiro: Medsi, 

2006. 

Santos RR. Manual de socorro de emergência. São Paulo: Atheneu, 2005. 

Martins HM, Scalabrini Neto A, Velasco IT. Emergências clínicas baseadas em 

evidências. São Paulo: Atheneu, 2005.  

 

EMERGÊNCIAS – MORFOFUNCIONAL – 40 h 

Ementa: 

            Estudo das  principais situações de emergências clínicas, com 

abordagem do choque, da sepse, da falência orgânica múltipla e dos 

principais distúrbios hidro-eletrolíticos. Estudo das principais patologias 

vasculares, de cabeça e pescoço e do pâncreas exócrino. Abordagem das 

implicações médico-legais nas situações obstétricas, com ênfase no 

abortamento. Estudo da sexologia forense. 

Bibliografia Básica: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

SARVIER, 2011. 

França GV. Medicina Legal. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Bibliografia Complementar: 
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Hércules HC. Medicina Legal – Texto e Atlas. 2ª ed. São Paulo: Ateneu, 2014. 

Martins HS. Emergências clínicas: abordagem prática. 7ª ed. Barueri: Manole, 

2012. 

Wallach J. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

Brasileiro Filho G. BOGLIOLO Patologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

Rezende J. Obstetrícia. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES VIII 

HABILIDADES CLÍNICAS – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – 240 h 

Ementa:  

              Estudo das doenças prevalentes na mulher, na gestante e durante o 

puerpério. Abordagem da assistência ao parto normal e ao atendimento 

ambulatorial na atenção primária, na ginecologia e no pré-natal. 

Conhecimento das complicações ginecológicas e obstétricas mais comuns 

na prática diária. 

Bibliografia Básica: 

Montenegro CAB, Rezende Filho J. Obstetrícia fundamental. 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.   

Berek JS. BEREK & NOVAK Tratado de Ginecologia. 14ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010.  

Neme B. Obstetrícia Básica. 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 2005. 

 

Bibliografia Complementar:  

Briquet R. Obstetrícia normal. Barueri: Manole, 2011. 

Freitas F. Rotinas em obstetrícia. 6ª ed. Artmed, 2011. 

Porto CC. Exame Clínico. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
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Callahan TL. Ginecologia e obstetrícia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 

Silveira GPG. Ginecologia Baseada Em Evidências. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2008. 

HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES VIII  

HABILIDADES CLÍNICAS – CLÍNICA MÉDICA 4 – 40 h 

Ementa: 

             Estudo das principais doenças hematológicas e reumatológicas, com 

abordagem dos aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, 

terapêuticos e medidas preventivas. 

Bibliografia Básica: 

Ausiello D, Goldman L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. (Trad.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2008. 

Godman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

McPhee SJ, Papadakis M A. Current Medical Diagnosis & Treatment. 50ª ed. 

McGraw-Hill, 2011. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Carvalho MAP, Lanna CCD, Bertolo MB. Reumatologia – Diagnóstico e 

Tratamento. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. 2ª ed. São Paulo: Roca, 2006. 

Verrastro T. Hematologia e hemoterapia: Fundamentos de morfologia, 

fisiologia, patologia e clínica. São Paulo: Atheneu, 2005. 
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HABILIDADES MÉDICAS E ATITUDES VIII  

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – 40 h 

Ementa:  

           Estudo dos aspectos de imagem do sistema nervoso, referentes aos 

padrões de normalidade e às principais doenças que acometem este 

segmento do corpo humano. 

Bibliografia Básica: 

Paulsen F, Waschke J. SOBOTTA Atlas de Anatomia Humana. 23ª ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2013. 

Porto CC. Semiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

Machado ABM. Neuroanatomia funcional. 2ª ed. São Paulo, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Patologia: bases patológicas das doenças. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

Bontrager KL, Lampiginano JP. Tratado de posicionamento radiográfico e 

anatomia associada. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

Fleckenstein P, Tranum-Jensen J. Anatomia em diagnóstico por Imagens. 2ª 

ed. São Paulo: Manole, 2004. 

Dahnert W. Radiologia: Manual de revisão. 3ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 

2001. 

Anne GO. Diagnóstico neurorradiológico. Revinter, 1999. 

 

PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE COLETIVA VIII – 80 h 

Ementa: 
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Estudo da Legislação do SUS, das Redes de Atenção à Saúde (RAS), 

e dos modelos de gestão e regulação em saúde. Atenção às políticas de 

urgência do SUS. Conhecimento dos instrumentos de planejamento e gestão 

do SUS. Elaboração de um artigo científico de Curso (TC). 

Bibliografia Básica: 

Gusso G, Lopes, JMC. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. São 

Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

Duncan BB et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária 

baseadas em evidências. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

Severino AJ. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Stewart M et al. Medicina Centrada na pessoa: transformando o método 

clínico. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

Neto VG, Malik MA. Gestão em saúde. 2ª ed. Disponível em: Minha Biblioteca 

Virtual – Site da UniEVANGÉLICA. 

Kanaane R, Filho AF, Ferreira MDG. Gestão pública: planejamento, processos, 

sistemas de informação e pessoas. Disponível em:  Minha Biblioteca Virtual – 

Site da UniEVANGÉLICA. 

Galleguillos BTG. Epidemiologia – Indicadores de saúde e análise de dados. 

1ª ed. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da UniEVANGÉLICA. 

Filho NA, Barreto LM. Epidemiologia e Saúde: Fundamentos, Métodos e 

Aplicações. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da UniEVANGÉLICA. 

 

9º PERÍODO: 

INTERNATO INTEGRADO: 

Ementa: 
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             Reconhecimento das enfermidades clínicas e cirúrgicas mais 

frequentes no homem, na mulher e na criança, com ênfase no diagnóstico, 

tratamento, prevenção e promoção da saúde. Reconhecimento das 

situações ginecológicas e obstétricas mais prevalentes, com ênfase no 

diagnóstico, tratamento, prevenção e promoção da saúde. 

Reconhecimento das situações de urgência e emergência mais frequentes, 

com ênfase no diagnóstico e tratamento. Desenvolvimento das atitudes 

adequadas de comportamento e da ética frente ao paciente e seus 

familiares. 

Bibliografia Básica: 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON: Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Martins HS. Emergências Clínicas: abordagem prática. 7ª ed. Barueri: Manole, 

2012. 

McPhee SJ, Papadakis M A. Current Medical Diagnosis & Treatment 2011. 50ª 

ed. McGraw-Hill, 2011. 

Callahan TL. Ginecologia e obstetrícia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 

Cataneo AJM, Kobayasi S. Clínica Cirúrgica: Faculdade de Medicina de 

Botucatu – UNESP: cirurgia torácica, gastrocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia 

cardíaca, cirurgia pediátrica, urologia e cirurgia plástica. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2003.  

Xavier RM, Albuquerque GC, Barros E. Laboratório na Prática Clínica: Consulta 

Rápida. 1ª ed. Artmed, 2001. 

 

http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=3369580&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=3369581&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=4710&Type=1
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MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE: 

Ementa:  

             Desenvolvimento de ações supervisionadas em unidades da atenção 

primária, com atendimento e práticas do médico generalista, com visão 

humanista, comprometida com as necessidades sociais das diversas 

populações e etnias, em todas as etapas da vida, com atenção às doenças 

ambientais. Integração horizontal do ensino-serviço entre os diversos 

conteúdos, à luz das onze funções essenciais em saúde pública (FESP) da 

OPAS/OMS. 

Bibliografia Básica: 

Gusso G, Lopes, JMC. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. São 

Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

Gois CWL. Saúde comunitária: pensar e fazer. São Paulo: Hucitec, 2008. 

Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiologia Clínica – Elementos Essenciais. 4ª ed, 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, 2012. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

OPAS - Guia para Aplicação do Instrumento de Desempenho das Funções 

Essenciais de Saúde Pública. 2007. Disponível em: 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view

&gid=736&Itemid=801 

Brasil. Ministério da Saúde. O SUS pode ser seu melhor plano de saúde. 

Brasília, 2003. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/sus_plano_saude.pdf 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=736&Itemid=801
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=736&Itemid=801
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/sus_plano_saude.pdf
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Brasil. Ministério da Saúde. Guia prático do Programa Saúde da Família. 

Brasília, 2003. Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo.../guia_pratico

_saude_familia 

 

 

SAÚDE DA MULHER I: 

Ementa: 

             Reconhecimento das doenças ginecológicas mais prevalentes e das 

situações obstétricas de baixo e alto risco. 

Bibliografia Básica: 

Montenegro CAB, Rezende Filho J. Obstetrícia Fundamental. 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Berek JS. BEREK & NOVAK Tratado de Ginecologia. 14ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010.  

Neme B. Obstetrícia Básica. 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Briquet R. Obstetrícia normal. Barueri: Manole, 2011. 

Freitas F. Rotinas em obstetrícia. 6ª ed. Artmed, 2011. 

Porto CC. Exame Clínico. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Callahan TL. Ginecologia e obstetrícia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 

Silveira GPG. Ginecologia Baseada Em Evidências. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2008. 

 

SAÚDE DA CRIANÇA I: 

Ementa: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo.../guia_pratico_saude_familia
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo.../guia_pratico_saude_familia
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             Orientação quanto aos cuidados gerais, bem como a propedêutica 

e terapêutica das doenças mais prevalentes na criança, com atenção 

especial à neonatologia e à puericultura. 

Bibliografia Básica: 

Lopez FA, Campos Jr D. Tratado de Pediatria. 3ª ed. Barueri: Manole, 2010. 

Behrman RE, Kliergman RM,  jenson HB. NELSON Tratado de Pediatria. 17ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria clínica especializada. 9ª ed. São 

Paulo: Sarvier, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

Olcherty JP, Eichenwald EC, Stark AR. Manual de Neonatologia. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Segre CAM. Perinatologia: Fundamentos e prática. 2ª ed. São Paulo: Sarvier, 

2009. 

Murahovsch J. Pediatria: urgência + emergência. São Paulo: Sarvier, 2005. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9ª ed. São Paulo: 

Sarvier, 2003. 

Sampaio LFR. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica 

(Série Pactos pela Saúde). 2006. 

CIRURGIA: 

Ementa: 

             Reconhecimento das enfermidades cirúrgicas mais frequentes no 

adulto e na criança, com ênfase no diagnóstico, tratamento, prevenção e 

promoção da saúde. Desenvolvimento de habilidades em técnica 

operatória. Desenvolvimento de atitudes adequadas de comportamento e 

ética com os pacientes e seus familiares. 

Bibliografia Básica: 
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Goffi FS. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da 

cirurgia. 4ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

Coelho JCU. Aparelho Digestivo, Clínica e Cirurgia. 3ª ed. São Paulo: 

Atheneu, Rideel, 2006. 

Marques RG. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

SARVIER, 2011. 

Monteiro ELC, Santana EM. Técnica cirúrgica. 1ª Edição, Editora Guanabara 

Koogan, 2006. 

Tolosa EMC, Pereira PRB, Margarido NF. Metodização cirúrgica. 1ª ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 

Hebert S, Xavier R, et al. Ortopedia e Traumatologia: princípios e práticas. 3ª 

ed. 2003. 

Parra OM, Saad WS. Instrumentação cirúrgica. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 

1997. 

CLÍNICA MÉDICA: 

Ementa: 

             Reconhecimento das enfermidades clínicas mais frequentes no 

adulto, com  ênfase no diagnóstico, tratamento, prevenção e promoção da 

saúde. Reconhecimento das situações de urgência e emergência no adulto, 

com ênfase no diagnóstico e tratamento. Desenvolvimento de atitudes 

adequadas de comportamento e ética com os pacientes e seus familiares.    

Bibliografia Básica: 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
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Braunwald E, Kasper DL. HARRISON: Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Martins HS, et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 7ª ed. Barueri: 

Manole, 2012. 

McPhee SJ, Papadakis MA. Current Medical Diagnosis & Treatment. 50ª ed. 

McGraw-Hill, 2011. 

Porto CC, Porto AL. Vademecum de Clínica Médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2006. 

Knobel E. Condutas no paciente grave. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

10º PERÍODO: 

CLÍNICA MÉDICA: 

Ementa: 

           Reconhecimento das enfermidades clínicas mais frequentes no adulto, 

com ênfase no diagnóstico, tratamento, prevenção e promoção da saúde. 

Reconhecimento das situações de urgência e emergência no adulto, com 

ênfase no diagnóstico e tratamento. Desenvolvimento das atitudes 

adequadas de comportamento e da ética em relação ao paciente e seus 

familiares. 

Bibliografia Básica: 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
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Braunwald E, Kasper DL. HARRISON: Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

Martins HS, et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 7ª ed. Barueri: 

Manole, 2012. 

McPhee SJ, Papadakis MA. Current Medical Diagnosis & Treatment. 50ª ed. 

McGraw-Hill, 2011. 

Porto CC, Porto AL. Vademecum de Clínica Médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2006. 

Knobel E. Condutas no paciente grave. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

CIRURGIA: 

Ementa: 

              Reconhecimento das principais situações de urgência e emergência 

em clínica cirúrgica. Atendimento inicial ao paciente traumatizado 

multissistêmico. Reconhecimento das enfermidades cirúrgicas mais 

frequentes no homem, na mulher e na criança, com ênfase no diagnóstico e 

no tratamento. Desenvolvimento de habilidades em técnica operatória. 

Bibliografia Básica: 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. (Trad.) São Paulo: 

SARVIER, 2011. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
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Goffi FS. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da 

cirurgia. 4ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

Monteiro ELC, Santana EM. Técnica cirúrgica. 1ª Edição, Editora Guanabara 

Koogan, 2006. 

Santos RR, et al. Manual de socorro de emergência. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

Ratton JLA. Emergências médicas e terapia intensiva. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 

Frisoli Jr, Lopes AC, et al. Emergências: manual de diagnóstico e tratamento. 

2ª ed. São Paulo: Savier, 2004. 

Hebert S, Xavier R, et al. Ortopedia e Traumatologia: princípios e práticas. 3ª 

ed. 2003. 

 

SAÚDE DA CRIANÇA II: 

Ementa: 

             Orientação à propedêutica e terapêutica das doenças mais 

prevalentes em pediatria, dentro da atenção integral da saúde da criança e 

do adolescente, em seus aspectos biopsicosociocultural. 

Bibliografia Básica: 

Segre CAM. Perinatologia: Fundamentos e prática. 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 

2015. 

Kliegman RM, Behrman RE et al. NELSON Tratado de Pediatria. 19ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2014. 

Lopez FA, Campos Jr D. Tratado de Pediatria. 3ª ed. Barueri: Manole, 2013. 

Bibliografia Complementar: 

Murahovsch J. Pediatria: urgência + emergência. São Paulo: Sarvier, 2005. 



Capítulo 02 – Contextualização do Curso 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

 

170 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria clínica especializada. 9ª ed. São 

Paulo: Sarvier, 2004. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9ª ed. São Paulo: 

Sarvier, 2003. 

Murahovsch J. Pediatria: Diagnóstico e Tratamento. 6ª ed. São Paulo: Sarvier, 

2003. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria clínica geral. 9ª ed. São Paulo: 

Sarvier, 2003. 

 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II: 

Ementa: 

              Desenvolvimento de ações supervisionadas em unidades da 

atenção primária, com atendimento e práticas do médico generalista, com 

visão humanista, comprometida com as necessidades sociais das diversas 

populações e etnias, em todas as etapas de vida, com atenção às doenças 

ambientais.  

Bibliografia Básica: 

Duncan BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária 

baseadas em evidências. 4ª ed. Porto Alegre, 2013. 

Rouquayrol MZ, Almeida Filho N. Epidemiologia & Saúde. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Médica e Científica, 2013. 

Gusso G, Lopes, JMC. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. São 

Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

Bibliografia Complementar: 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
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Ministério da Saúde – Brasil. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília. 

Ministério da Saúde, 2012.  

OPAS - Guia para Aplicação do Instrumento de Desempenho das Funções 

Essenciais de Saúde Pública, 2007. Disponível em: 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view

&gid=736&Itemid=801 

 

Ministério da Saúde – Brasil. Guia prático do Programa Saúde da Família. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2003. Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo.../guia_pratico

_saude_familia  

Ministério da Saúde – Brasil. O SUS pode ser seu melhor plano de Saúde. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2003. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/sus_plano_saude.pdf 

 

SAÚDE MENTAL: 

Ementa: 

             Reconhecimento das enfermidades psiquiátricas mais frequentes na 

criança e adulto, com ênfase no diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

reinserção, prevenção e promoção da saúde mental. Desenvolvimento das 

atitudes adequadas de comportamento e da ética em relação ao paciente 

e seus familiares. Desenvolvimento de ações supervisionadas, com ênfase 

nas unidades da atenção secundária e terciária, objetivando o atendimento 

e práticas do médico generalista, com visão humanista. 

Bibliografia Básica: 

Dalgalarrondo P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª ed, 

Porto Alegre: Artmed, 2008. 

Cheniaux E. Manual de Psicopatologia. 5ª ed. 2015. Disponível em: Minha 

Biblioteca Virtual – site da UniEVANGÉLICA. 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=736&Itemid=801
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=736&Itemid=801
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo.../guia_pratico_saude_familia
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo.../guia_pratico_saude_familia
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/sus_plano_saude.pdf
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Thornicroft G, Tansella M. Boas práticas em saúde mental comunitária. 2010. 

Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – site da UniEVANGÉLICA. 

Bibliografia Complementar: 

Stewart M et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método na 

pessoa. 2ª ed. Artmed, 2010. 

Kaplan HI, Sadock BJ, Greeb JÁ. Compêndio de Psiquiatria: ciências do 

comportamento e psiquiatria aplicada. 9ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

Hales ER, Yudofsky C, Gabbard O. Tratado de Psiquiatria Clínica. 5ª ed. 

Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – site da UniEVANGÉLICA. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de 

atenção psicossocial / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. –Brasília: Ministério da 

Saúde, 2004. 

Brasil. Ministério da Saúde. Lei nº 8080/1990. Brasília, 1990. 

 

SAÚDE COLETIVA: 

Ementa: 

              Orientação aos conteúdos de Gestão em Saúde Coletiva e Saúde 

Suplementar para a compreensão básica e aplicada dos instrumentos de 

gestão desses modelos como prática estratégica amplamente disseminada 

no sistema público de saúde em âmbito local, regional, estadual e federal, à 

luz dos principais sistemas de informação em saúde ancoradouros do 

planejamento e vigilância em saúde. 

Bibliografia Básica: 

Giovanella L et al. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 2012. 
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Teixeira CF. Planejamento em Saúde: conceitos, métodos e experiências. 

Salvador: EDUFBA, 2010. 

Tajra SF. Planejamento e Informação: métodos e modelos organizacionais 

para saúde pública. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – site da 

UniEVANGÉLICA. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

Mendes A. A longa batalha pelo financiamento do SUS. Saúde e Sociedade, 

v. 22, n. 4, p. 987–993, dez. 2013. Disponível em: https://goo.gl/SHJkzS 

BRASIL. Ministério da Saúde. A experiência brasileira em sistemas de 

informação em saúde. Brasília: Editora MS, 2009. Disponível em: 

https://goo.gl/sLn0OG 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento. Sistema de planejamento do SUS : uma 

construção coletiva. Instrumentos Básicos. 2ª ed. Brasília Ministério da Saúde, 

2009. Disponível em: 

https://goo.gl/RvgTCj 

Bittencourt AS, Camacho LAB, Leal MC. O Sistema de informação hospitalar 

e sua aplicação na saúde coletiva. Cadernos de Saúde Pública, v. 22, n. 1, p. 

19–30, 2006. Disponível em: 

https://goo.gl/HUsW9N 

Ministério da Saúde. OPAS, 2010. Salas de Situação em Saúde: 

Compartilhando as experiências do Brasil. Organização Pan-Americana da 

Saúde, Brasília. Disponível em: 

http://goo.gl/z1gWgA 

 

11º PERÍODO: 

SAÚDE DA MULHER II: 

https://goo.gl/SHJkzS
https://goo.gl/sLn0OG
https://goo.gl/RvgTCj
https://goo.gl/HUsW9N
http://goo.gl/z1gWgA
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Ementa: 

             Reconhecimento das doenças ginecológicas mais prevalentes e das 

situações obstétricas de baixo e alto risco. 

Bibliografia Básica: 

Montenegro CAB, Rezende Filho J. Obstetrícia Fundamental. 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Berek JS. BEREK & NOVAK Tratado de Ginecologia. 14ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010.  

Neme B. Obstetrícia Básica. 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

Briquet R. Obstetrícia normal. Barueri: Manole, 2011. 

Freitas F. Rotinas em obstetrícia. 6ª ed. Artmed, 2011. 

Porto CC. Exame Clínico. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Callahan TL. Ginecologia e obstetrícia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 

Silveira GPG. Ginecologia Baseada Em Evidências. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2008. 

 

SAÚDE DA CRIANÇA III: 

Ementa:  

             Reconhecimento das principais doenças infecto-contagiosas em 

crianças e adolescentes. Reconhecimento e atuação nas principais 

situações de urgências e emergências em pediatria. Orientação à 

propedêutica e terapêutica das doenças mais prevalentes em pediatria, 

dentro da atenção integral da saúde da criança e do adolescente, nos 

aspectos biopsicosociocultural. 

Bibliografia Básica: 
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Lopez FA, Campos Jr D. Tratado de Pediatria. 3ª ed. Barueri: Manole, 2010. 

Behrman RE, Kliergman RM,  jenson HB. NELSON Tratado de Pediatria. 17ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria clínica especializada. 9ª ed. São 

Paulo: Sarvier, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

Veronesi R, Focaccia R. Tratado de Infectologia. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

Murahovsch J. Pediatria: urgência + emergência. São Paulo: Sarvier, 2005. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9ª ed. São Paulo: 

Sarvier, 2003. 

Murahovsch J. Pediatria: Diagnóstico e Tratamento. 6ª ed. São Paulo: Sarvier, 

2003. 

Marcondes E. Pediatria básica: pediatria clínica geral. 9ª ed. São Paulo: 

Sarvier, 2003. 

 

CLÍNICA MÉDICA: 

Ementa: 

              Reconhecimento das enfermidades clínicas mais frequentes no 

adulto, com ênfase no diagnóstico, tratamento, prevenção e promoção da 

saúde. Reconhecimento das situações de urgência e emergência no adulto, 

com ênfase no diagnóstico e tratamento. Desenvolvimento das atitudes 

adequadas de comportamento e da ética em relação ao paciente e seus 

familiares. 

Bibliografia Básica: 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
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Braunwald E, Kasper DL. HARRISON: Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Martins HS, et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 7ª ed. Barueri: 

Manole, 2012. 

McPhee SJ, Papadakis MA. Current Medical Diagnosis & Treatment. 50ª ed. 

McGraw-Hill, 2011. 

Porto CC, Porto AL. Vademecum de Clínica Médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2006. 

Knobel E. Condutas no paciente grave. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE III: 

Ementa: 

              Desenvolvimento de ações supervisionadas em unidades da 

atenção primária, com atendimento e práticas do médico generalista, com 

visão humanista, comprometida com as necessidades sociais das diversas 

populações e etnias, em todas as etapas da vida, com atenção às doenças 

ambientais. Integração horizontal do ensino-serviço entre os diversos 

conteúdos, à luz das onze funções essenciais em saúde pública (FESP) da 

OPAS/OMS. 

Bibliografia Básica: 

Gusso G, Lopes, JMC. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. São 

Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca Virtual – Site da 

UniEVANGÉLICA. 

Gois CWL. Saúde comunitária: pensar e fazer. São Paulo: Hucitec, 2008. 
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Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiologia Clínica – Elementos Essenciais. 4ª ed, 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, 2012. 

Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

OPAS - Guia para Aplicação do Instrumento de Desempenho das Funções 

Essenciais de Saúde Pública. 2007. Disponível em: 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view

&gid=736&Itemid=801 

Brasil. Ministério da Saúde. O SUS pode ser seu melhor plano de saúde. 

Brasília, 2003. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/sus_plano_saude.pdf 

Brasil. Ministério da Saúde. Guia prático do Programa Saúde da Família. 

Brasília, 2003. Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo.../guia_pratico

_saude_familia  

    

12º PERÍODO: 

CLÍNICA MÉDICA: 

Ementa: 

           Estudo das enfermidades clínicas mais frequentes no adulto, com 

ênfase no diagnóstico, tratamento, prevenção e promoção da saúde. 

Estudo das situações de urgência e emergência no adulto, com ênfase no 

diagnóstico e tratamento. Desenvolvimento das atitudes adequadas de 

comportamento e da ética em relação ao paciente e seus familiares. 

Bibliografia Básica: 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=736&Itemid=801
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=736&Itemid=801
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/sus_plano_saude.pdf
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo.../guia_pratico_saude_familia
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo.../guia_pratico_saude_familia
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Goldman L, Ausiello D. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Braunwald E, Kasper DL. HARRISON: Medicina Interna. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

Goodman LS, Gilman A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

Martins HS, et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 7ª ed. Barueri: 

Manole, 2012. 

McPhee SJ, Papadakis MA. Current Medical Diagnosis & Treatment. 50ª ed. 

McGraw-Hill, 2011. 

Porto CC, Porto AL. Vademecum de Clínica Médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

Lopes AC. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca, 2006. 

Knobel E. Condutas no paciente grave. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 
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3.7. Articulação do Ensino com a Pesquisa e com a 

Extensão 

3.7.1. Aprendendo com a Extensão 

 
 

A Extensão, entendida como uma das funções básicas da 

universidade, caracteriza-se pela interação sistematizada desta com a 

comunidade, visando contribuir para o seu desenvolvimento e nela buscar 

conhecimentos e experiências para a avaliação e revitalização do ensino e 

da pesquisa. 

São consideradas atividades de extensão quaisquer tipos de ações 

que envolvam: programas, projetos, eventos, cursos, prestação de serviços, 

produção e publicações, relacionados às áreas temáticas e realizados em 

nome do Centro Universitário de Anápolis, dentro ou fora da Instituição. Essas 

atividades podem estar ou não inseridas nos planos de ensino. 

As atividades de extensão do curso de Medicina são definidas em 

um regulamento próprio e são supervisionadas pelo Coordenador da 

Extensão, o qual responde por todas as atividades desenvolvidas pelo curso. 

O Coordenador conta com o apoio de docentes e de Monitores de 

Extensão, alunos selecionados anualmente ou semestralmente por meio de 

processo específico para a execução das atividades propostas.   

O Curso de Medicina participa dos seguintes Projetos Institucionais: 

1. UniCIDADÃ Ciranda: Projeto criado em 2005, de caráter multidisciplinar, 

promove atendimentos na área de saúde, direito, cidadania, meio ambiente 

e oferece oficinas educativas e recreativas para a população de Anápolis e 

de Goianésia. Tem a parceria das Prefeituras e da TV Anhanguera. 
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2. Semana para Jesus: Projeto criado em 2006, de caráter  multidisciplinar, no 

Mato Grosso do Sul, durante uma semana no mês de julho. Oferece 

atendimentos médicos, odontológicos, consultas jurídicas e outros. 

3. Simpósio Nacional de Ciência e Meio Ambiente: Criado em 2010, pelo 

Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente 

(PPSTMA) da UniEVANGÉLICA, oferece palestras e oficinas sobre a temática 

Ciência, Saúde e Meio Ambiente. 

4. Projeto  Amazonas: Projeto criado em 2011, com parceria da Missão Asas 

do Socorro, de caráter multidisciplinar, com atendimento  à população 

ribeirinha da  comunidade de São José do Arara, no município de 

Caapiranga-AM. São desenvolvidas ações de extensão nas áreas de saúde, 

educação, cidadania, meio ambiente e de pesquisa. 

5. CIPEEX– Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão: Criado 

em 2013 e realizado a cada dois anos, agrega atividades de pesquisa, 

ensino e extensão desenvolvidas na Instituição. Tambémpermite a troca de 

experiências com pesquisadores e convidados de outras instituições 

brasileiras e internacionais. 

6. Núcleo de Assuntos Internacionais: Criado em 2013, tem como objetivos: 

a) planejar, fomentar e acompanhar as políticas de internacionalização da 

instituição, buscando parcerias com organizações internacionais; b) 

promover a mobilidade de professores e de alunos da UniEVANGÉLICA entre 

Instituições de Ensino Superior estrangeiras. 

7. Projeto Somos Todos Leblon: Projeto criado em  2014, desenvolvido na 

comunidade do bairro Leblon, no município de Anápolis, de baixo índice de 

desenvolvimento. Consiste no desenvolvimento de oficinas educativas e de 

atendimentos na área da saúde, com atividades mensais. 

8. UNIATI – Universidade Aberta à Terceira Idade: Criado em 2015, com oferta 

de diferentes oficinas aos idosos da comunidade, como por exemplo, 

“Prevenção em quedas”; “Envelhecer com saúde”; teatro; pintura, 

atividades desportivas e outras. Esse projeto tem oapoio da prefeitura de 
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Anápolis e, atualmente, atende 250 idosos, constituindo-se em um excelente 

campo de aliança entre ensino, pesquisa e extensão. 

Além dos projetos institucionais, o curso de Medicina desenvolve 

vários projetos curriculares e extracurriculares listados na tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Projetos curriculares e extracurriculares desenvolvidos pelo Curso 

de Medicina da UniEVANGÉLICA. 

Projetos curriculares Projetos extracurriculares 

Trote Solidário ATUAÇÃO 

Esquadrão Resgate Cuidando dos Idosos Asilados 

Aleitamento Materno Luz é Jesus 

Práticas educativas e MFC Doutores da Gargalhada 

 Gincana Solidária 

 Ligas Acadêmicas 

 Mostra de Saúde 

 Bateria Ressaca 

 Noite Cultural 

 Um dia como estudante de Medicina 

 Práticas desportivas 

  

 

Projetos Curriculares: 

 

1. Trote Solidário: Projeto criado em 2011, tem como objetivo a substituição 

do trote tradicional por atividades social, ambiental e solidária. Envolve a 

arrecadação de alimentos, roupas, produtos de higiene e doação de 

sangue, por alunos ingressantes do primeiro período. 

2. Esquadrão Resgate: Tem como objetivos promover ações de educação 

em saúde para droga ditos e permitir ao acadêmico conhecer a realidade 

desses pacientes. Esse projeto permite a orientação para prevenção ao uso 

de drogas e desenvolve habilidades de comunicação. É desenvolvido 
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durante o quarto período do curso, pela subárea de Habilidades de 

Comunicação. 

3. Aleitamento Materno: Em 2011, foi realizado o Curso de Capacitação dos 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis sobre 

Aleitamento Materno, onde foram executadas várias oficinas em que os 

alunos do Curso de Medicina tiveram oportunidade de participar como 

monitores e organizadores do evento. Desde então, os alunos do terceiro 

período organizam eventos sobre o tema, os quais são realizados no mês de 

agosto. 

4. Práticas educativas e MFC: Projeto desenvolvido pelos acadêmicos no 

módulo de Medicina de Família e Comunidade, de acordo com os eixos 

programáticos centrais. No terceiro período, os acadêmicos desenvolvem 

ações de promoção de saúde para crianças e mulheres. No quarto período, 

os acadêmicos desenvolvem ações de promoção de saúde para idosos. 

 

Projetos Extracurriculares: 

 

1. ATUAÇÃO: É desenvolvido no bairro Leblon, que abriga mais de 800 

famílias. Nesse bairro não há escolas nem unidades básicas de saúde e o 

projeto tem como objetivos promover ações de educação em saúde para 

os moradores. 

2. Cuidando dos Idosos Asilados: Projeto criado em 2014, que desenvolve 

oficinas educativas e orientações na área de saúde com os idosos e 

cuidadores de dois abrigos no município de Anápolis: Abrigo Jesus Cristo é o 

Senhor e Abrigo Monte Sinai.  É desenvolvido em parceria com os alunos do 

curso de fisioterapia e tem como objetivos promover ações de cuidado e 

manutenção da qualidade de vida dos idosos. 

3. Luz é Jesus: Projeto criado em 2016 e desenvolvido no orfanato “Luz é 

Jesus”, instituição que cuida de menores de idade e de pessoas com 

necessidades especiais. Participam desse projeto as Ligas Acadêmicas do 
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Curso de Medicina, as quais são responsáveis por ações educativas e 

recreativas, durante uma semana do semestre letivo. 

4. Doutores da Gargalhada: Projeto criado em 2011 com o objetivo de 

promover uma melhor interação entre os acadêmicos e pacientes 

hospitalizados na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e Hospital 

Evangélico Goiano, despertando a humanização hospitalar. São ministrados 

dois cursos de capacitação: Humor no cuidar I e Humor no cuidar II.   

5. Gincana Solidária: Projeto criado em 2012, com integração entre vários 

períodos do curso, com arrecadação de doações e disputa de jogos em 

diferentes modalidades esportivas. Esse projeto tem como objetivo o 

despertar do trabalho em equipe e a integração com a comunidade local. 

6. Ligas Acadêmicas: São formadas por acadêmicos e docentes, que 

desenvolvem ações de ensino, pesquisa e extensão. Realizam ciclos de 

palestras, aulas introdutórias, jornadas científicas e ações extensionistas nas 

comunidades. O Curso de Medicina possui, atualmente, 16 ligas 

acadêmicas. Em média, cada liga oferece 20 vagas, totalizando 320 vagas 

para os acadêmicos do curso. 

7. Mostra de Saúde: É realizada semestralmente, para apresentação das 

produções científicas dos acadêmicos, sob orientação dos docentes. Os 

trabalhos são publicados nos Anais da Revista Educação em Saúde. 

8. Atividades culturais também são estimuladas durante o curso, tais como a 

“Bateria Ressaca”, que reúne acadêmicos e se apresentam em vários 

eventos culturais, inclusive em competições culturais; e a “Noite Cultural”, 

que estimula alunos e professores a apresentarem seus talentos culturais. 

9. Um dia como estudante de Medicina: É realizado ocorre semestralmente, 

desde 2013, e oferece diferentes oficinas aos alunos do ensino médio, com o 

objetivo de apresentação do curso de Medicina. Esse evento é organizado 

pelo Diretório Acadêmico e pelas Ligas Acadêmicas, sob supervisão da 

Coordenação de Extensão. São ofertadas oficinas como anatomia, 

procedimentos cirúrgicos, sutura, microscopia, entre outros. 
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As ações de extensão concebidas nesta perspectiva são 

executadas com qualidade técnica e científica, e atendem um contingente 

populacional local, regional e nacional significante. 

Desde 2012, desenvolve- se o projeto “ Ciclo de Integração Ensino e 

Serviços”, no qual os docentes do módulo de Medicina de Família e 

Comunidade promovem oficinas de capacitação aos profissionais das 

equipes de saúde de família da cidade de Anápolis. 

                

Com intuito de aprimorar o ensino, também são ofertados Cursos 

Anuais de Capacitação em PBL aos novos docentes ingressantes no curso.  

Em 2009, após workshop com um grupo de docentes da 

Universidade Mc Master (Canadá), estabeleceu-se uma parceria da 

UniEVANGÉLICA com aquela Universidade, para troca de experiências 

acadêmicas. 

Em 2011, foi realizada a oficina “Dinâmicas no Ensino Médico”, por 

docentes do curso de Medicina da UNICAMP, com objetivo de capacitação 

sobre o relacionamento médico-paciente. A partir desta oficina, foi criado o 

curso de teatro para os acadêmicos de medicina, que tem o objetivo de 

desenvolver habilidades de comunicação e socialização entre os alunos 

participantes. 

Além das oficinas de capacitação, são oferecidas também oficinas 

de teatro; de Balint; e de leitura. 

Preocupando-se com o ingresso de acadêmicos que não 

conhecem as metodologias ativas de aprendizagem em que se baseiam o 

curso, no inicio de cada semestre letivo, durante a “Acolhida aos Calouros”, 

desenvolvem-se atividades explicativas sobre as referidas metodologias e 

sobre o funcionamento do curso. 

Várias dessas ações geram relatos de extensão, os quais são 

apresentados em congressos e outros eventos científicos, demostrando a 

integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Programa de Monitoria Voluntária: 
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A Coordenação de Extensão do Curso de Medicina tem sob sua 

responsabilidade o Programa de Monitoria Voluntária, no qual o monitor tem 

oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e de compartilhar com os 

demais alunos, dando suporte para um determinado módulo.  

O Programa de Monitoria é considerado uma atividade acadêmica 

de natureza complementar, fundamentada na iniciação à docência e 

facultada aos estudantes regularmente matriculados. As atividades 

possibilitam ao discente a ampliação da experiência acadêmica na 

construção de um currículo personalizado, preparando-o para o futuro 

exercício profissional. 

            O monitor é um elo entre o coordenador de extensão, a pesquisa e a 

sala de aula (docentes e discentes). Deve ter disponibilidade para 

participação de reuniões, para participação nos eventos extensionistas  e 

para elaboração dos relatórios de extensão.  

 

3.7.2. Aprendendo com a Pesquisa: 

 

 

  Durante o Curso, a pesquisa acontece através da Iniciação Cientifica 

e do Trabalho de Curso (TC), ambos vinculados ao módulo de Medicina de 

Família e Comunidade, do primeiro ao oitavo período, os quais são 

realizados em consonância com as linhas de pesquisa do Núcleo de 

Pesquisa em Saúde (NUPES) cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa  

do CNPq. Constituem linhas de pesquisa, as seguintes: Educação em Saúde; 

Envelhecimento e Epidemiologia das Doenças Crônicas Não Transmissíveis; 

Medicina Preventiva; Neurociências; e Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente.  

  O NUPES está vinculado à diretoria do Curso de Medicina e à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (ProPPE-

UniEVANGÉLICA). Tem como objetivos: a) promover e estimular a elaboração 

de projetos de pesquisa e a ampliação do conhecimento científico nas 

áreas de atuação do curso; b) divulgar e promover a participação dos 
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pesquisadores em editais de fomento à pesquisa e também a organização 

de eventos de cunho científico no âmbito do curso, estimulando assim, a 

integração do ensino pesquisa e extensão. 

A Iniciação Científica tem início no primeiro período do curso, com o 

objetivo de estimular o raciocínio crítico e reflexivo no acadêmico e a busca 

por evidencias científicas. Os trabalhos e pesquisas desenvolvidos são 

orientados por docentes do curso e crescem em grau de complexidade 

com o evoluir do discente a cada período, até culminar com o Trabalho de 

Curso. Alguns destes trabalhos estão vinculados às atividades extensionistas, 

em diferentes módulos do curso. 

O TC se inicia com a elaboração do projeto de pesquisa, no sexto 

período, sendo os temas e orientadores de livre escolha pelo acadêmico, e 

se enquadram nas linhas de pesquisa do NUPES. O projeto é submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de Anápolis de acordo 

com a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 

regulamenta o desenvolvimento de pesquisas com seres humanos. O 

desenvolvimento e a finalização da pesquisa ocorrem entre o sétimo e 

oitavo período, com a elaboração do TC e de um artigo científico. O TC é 

de apresentação e defesa obrigatórias. A aprovação do TC pela Banca 

Examinadora é pré-requisito para a conclusão do módulo de Medicina de 

Família e Comunidade, para o ingresso do acadêmico no Internato, e para 

obtenção do Certificado de Conclusão do Curso de Graduação em 

Medicina. 

Os trabalhos desenvolvidos na Iniciação Científica e no Trabalho de 

Curso são apresentados semestralmente em um evento científico promovido 

pelo curso, a Mostra de Saúde e Encontro Científico. 

O curso conta ainda com a Revista Educação em Saúde (RESU), a 

qual tem como missão estimular a reflexão, divulgar e aperfeiçoar os 

conhecimentos na área de Educação em Saúde.  A RESU publica artigos de 

pesquisas desenvolvidas no próprio curso, como também, de outras 

instituições, além de publicar semestralmente os Anais da Mostra de Saúde e 
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do Encontro Científico, com os resumos dos trabalhos apresentados pelos 

discentes.  

O Centro Universitário de Anápolis disponibiliza aos docentes Mestres 

ou Doutores e aos alunos do 2º ao 11º período do curso, o Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA – PBIC/UniEVANGÉLICA e o 

Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq.  

O Curso de Medicina através da Iniciação Científica e do NUPES 

estimula, orienta e oferece o apoio metodológico necessário aos docentes e 

discentes interessados em participarem efetivamente desses programas.   
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3.8. Avaliação do Processo Ensino – Aprendizagem                                             

A avaliação da aprendizagem é coerente com os princípios do Curso 

e da UniEVANGÉLICA sendo  desenvolvida de forma processual, mediadora, 

formativa e contínua, comprometida com o desenvolvimento do 

acadêmico e favorecendo a  troca de conhecimento entre docentes e  

discentes, a partir da  compreensão dos fenômenos estudados. 

Para atingir estes objetivos, o curso de Medicina prioriza a avaliação 

formativa de acordo com os pressupostos de Romanowski e Wachowicz 

(2010, p. 137), entende que “Na prática da avaliação formativa a 

observação do professor tem como ponto de partida a perspectiva daquele 

que aprende, o critério transforma-se numa ferramenta de trabalho que 

evolui e pode ser melhorada”. 

A avaliação formativa constitui uma ferramenta pedagógica que 

auxilia o processo de ensino-aprendizagem para além da prática 

classificatória e seletiva, tendo em vista transformá-la. De acordo com 

Perrenoud (1999, p. 103) “é formativa toda avaliação que ajuda o aluno a 

aprender e a se desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das 

aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo”. 

Desse modo, a prática avaliativa é tida como um instrumento que 

proporciona ao estudante um conhecimento melhor e que atende às suas 

necessidades de aprendiz, constatando o que ele já havia aprendido para, 

então, ensinar-lhe os conteúdos não aprendidos. A avaliação, nesse 

contexto, ocorre ao longo do processo, estando sempre a serviço da 

aprendizagem.  

A avaliação formativa é um caminho eficaz, pois efetiva a promoção 

e a valorização dos alunos, levando em conta suas histórias, expectativas e 

anseios. Pressupõe um acompanhamento das atividades realizadas pelo 
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aluno durante sua aprendizagem, objetivando identificar possíveis 

dificuldades no percurso e, desta forma, permitindo a remediação dos erros 

e dificuldades. 

Assim, a avaliação deve ser  um mecanismo constante de 

retroalimentação, visando a melhoria do processo de construção ativa do 

conhecimento por parte de todos os envolvidos, visando  verificar os 

avanços e dificuldades do acadêmico, a fim de que sejam disponibilizados 

os instrumentos e as estratégias de sua superação, quando necessário. 

Os instrumentos de avaliação e os procedimentos metodológicos do 

curso de Medicina são  definidos pelos professores dos respectivos módulos e  

constam  dos Planos de Ensino, aprovados pelo Colegiado do Curso, e 

apresentados aos acadêmicos no início de cada módulo. 

A avaliação formativa é realizada diariamente, no decorrer do 

processo, e se faz necessário o uso de diversos instrumentos para realizá-la. 

Nesse contexto, propõe-se  um sistema de avaliação que integre diferentes 

meios para avaliar os objetivos de aprendizagem.  

São utilizados como instrumentos de avaliação os portfólios, o conceito 

global, a autoavaliação (metacognição), o mini-clinical evaluation exercise 

(MINI-CEX), o objective structured clinical examination (OSCE) e as provas 

escritas, entre outros. Para que a avaliação cumpra seu papel, os professores 

devem propiciar (em todos os instrumento de avaliação utilizados)  um 

feedback dos resultados. Desta forma, mais facilmente o aluno tenderá a 

reforçar as respostas certas, a superar suas deficiências e a corrigir seus erros. 

A composição das avaliações é definida pelo grupo de professores do 

respectivo Módulo,  baseando-se nos conhecimentos adquiridos em cada 

fase da formação acadêmica e o peso das avaliações é determinado pela 

Coordenação de Planejamento e Avaliação, em conjunto com os 

professores de cada Módulo. 

A Matriz Curricular do curso de Medicina é estruturada em cinco 

módulos, distribuídos por semestre letivo em: três módulos divididos nas 

subáreas de Tutoria e Morfofuncional; um módulo de Habilidades Médicas; e 
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um módulo de Medicina de Família e Comunidade. Considerando a 

especificidade de cada módulo, para o processo de avaliação da 

aprendizagem no curso de Medicina foram delineadas as seguintes normas: 

AVALIAÇÃO NA TUTORIA 

 A avaliação do processo ensino-aprendizagem na subárea de Tutoria 

é permanente e a avaliação formativa assume um papel determinante na 

melhoria desse processo.  

            Na Tutoria, a avaliação é realizada ao longo das sessões tutoriais e se 

utiliza dos seguintes modalidades: 

            Avaliação Processual de Desempenho: realizada por meio de uma 

planilha específica, para cada aluno, com avaliação das habilidades 

desempenhadas ao longo da discussão tutorial. Divide-se em três partes: 

             Autoavaliação: realizada pelo aluno, sobre o seu próprio 

desempenho.  

             Avaliação interpares: realizada pelos membros do grupo tutorial, 

sobre o desempenho de cada um dos participantes. 

             Avaliação pelo tutor: realizada pelo tutor, em relação ao 

desempenho de todos os alunos.  

              Ao final de cada problema, é feita a devolutiva do desempenho dos 

alunos, com o objetivo de identificar o progresso de cada um em seu grupo 

tutorial. 

            Avaliação Teórica: consiste de duas provas, as quais compreendem 

prova com questões de múltipla escolha e/ou questões de resposta curta 

e/ou questões discursivas.  Após a aplicação das mesmas, é feita a 

devolutiva dos resultados apresentados pelos acadêmicos. 

 Para obter a aprovação nessa subárea o acadêmico deverá 

alcançar nota igual ou superior a 60 (sessenta) em cada uma das 

modalidades de avaliação.  

             O acadêmico que obtiver nota igual ou maior do que 20 (vinte), mas 

não alcançar a nota 60 (sessenta), em uma das modalidades de avaliação, 

deverá realizar a Recuperação de Aprendizagem. 
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             Após o processo de recuperação, será atribuída a Nota de 

Recuperação (NR), a qual compreenderá a média aritmética entre a nota 

de recuperação de aprendizagem e a nota anterior.  

              Caso o acadêmico, após a Recuperação, atinja a média igual ou 

maior do que 60 (sessenta), a Nota de Recuperação (NR) irá compor a 

média final do módulo.  

            No caso de reprovação em uma das modalidades de avaliação, a 

nota final do módulo será a nota de recuperação desta avaliação. No caso 

de reprovação nas duas modalidades de avaliação, a nota final do módulo 

será a menor nota de recuperação entre estas. 

            O acadêmico que for reprovado por falta, não terá direito à 

recuperação. 

             Caso o acadêmico, após a Recuperação, não atinja a média 60 

(sessenta), porém atinja a média mínima de 58 (cinquenta e oito), poderá ser 

avaliado pelo colegiado de turma, o qual definirá por sua aprovação ou 

não. 

 A subárea de Tutoria é desenvolvida na modalidade de Co-Requisito. 

Nesta modalidade, o aluno reprovado, pela primeira vez, nesta subárea, 

deverá matricular-se, obrigatoriamente, no módulo em que foi reprovado e, 

havendo disponibilidade de vaga e horário, poderá matricular-se nos 

módulos do período subsequente. Caso o aluno seja reprovado, pela 

segunda vez, nesta mesma subárea, deverá matricular-se somente no 

módulo em que foi reprovado e ficará impedido de matricular-se nos 

módulos do período subsequente. 

 

AVALIAÇÃO NO MORFOFUNCIONAL 

 Na subárea de Morfofuncional, a avaliação baseia-se na discussão 

de temas pré-estabelecidos pelos professores, por meio  de roteiros de 

estudo, os quais abordam anatomia, histologia, fisiologia, imunologia, 

parasitologia, microbiologia, farmacologia e patologia, de acordo com o 

conteúdo desenvolvido nas sessões tutoriais do respectivo módulo.  
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             Busca-se por meio das discussões, identificar as fragilidades 

encontradas na aprendizagem do aluno e que podem ser visíveis pela 

avaliação do roteiro, mostrando  onde o processo ensino-aprendizagem está 

comprometido e traçando em conjunto um caminho para a correção das 

falhas e efetivação da aprendizagem (engloba tanto mudanças no 

direcionamento do aluno quanto das práticas pedagógicas, se forem 

necessárias).  

             No Morfofuncional, a avaliação é realizada com as seguintes 

modalidades: 

              Avaliação Processual de Desempenho: realizada ao longo do 

semestre e composta por pré-testes;  seminários; sessões clínicas; sessões de 

correlação entre anatomia e clínica; discussões de casos clínicos; e TBL 

(aprendizagem baseada em equipes).  

              Avaliação Teórica: composta por questões de múltipla escolha e/ou 

questões de resposta curta e/ou questões discursivas.  Após aplicação da 

mesma, é feita a devolutiva dos resultados apresentados pelos acadêmicos. 

           Para obter a aprovação nessa subárea o acadêmico deverá alcançar 

nota igual ou superior a 60 (sessenta) em cada uma das modalidades de 

avaliação.  

            O acadêmico que obtiver nota igual ou maior do que 20 (vinte), mas 

não alcançar a nota 60 (sessenta) em uma das modalidades de avaliação, 

deverá realizar a Recuperação de Aprendizagem.  

             Caso o acadêmico, após a Recuperação, atinja a média igual ou 

maior do que 60 (sessenta), a nota de recuperação (NR) irá compor a média 

final do módulo.  

            No caso de reprovação em uma das modalidades de avaliação, a 

nota final do módulo será a nota de recuperação desta avaliação. No caso 

de reprovação nas duas modalidades de avaliação, a nota final do módulo 

será a menor nota de recuperação entre estas. 

            O acadêmico que for reprovado por falta, não terá direito à 

recuperação. 
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             Caso o acadêmico, após a Recuperação, não atinja a média 60 

(sessenta), porém atinja a média mínima de 58 (cinquenta e oito), poderá ser 

avaliado pelo colegiado de turma, o qual definirá por sua aprovação ou 

não. 

 A subárea de Morfofuncional é desenvolvida na modalidade de Co-

Requisito. Nesta modalidade, o aluno reprovado, pela primeira vez, nesta 

subárea, deverá matricular-se, obrigatoriamente, no módulo em que foi 

reprovado e, havendo disponibilidade de vaga e horário, poderá matricular-

se nos módulos do período subsequente.  

            Caso o aluno seja reprovado, pela segunda vez, nesta mesma 

subárea, deverá matricular-se somente no módulo em que foi reprovado e 

ficará impedido de matricular-se nos módulos do período subsequente. 

            No caso de reprovação nas subáreas de Tutoria e Morfofuncional, a 

nota final do módulo será a menor nota obtida. 

 

AVALIAÇÃO EM HABILIDADES MÉDICAS 

 Os módulos de Habilidades Médicas são divididos em três subáreas, a 

saber: 

a) Do 1º ao 4º Período: Habilidades Clínicas; Habilidades de 

Procedimentos; Habilidades de Comunicação. 

b) No 5º Período: Habilidades Clínicas; Patologia; Imagem. 

c) No 6º Período: Habilidades Clínicas; Diagnóstico Clínico; Imagem. 

d) No 7º e 8º Períodos: Habilidades Clínicas; Farmacologia; Imagem. 

           Nas subáreas de Habilidades Clínicas, Habilidades de Comunicação e 

Habilidades de Procedimentos, a avaliação é realizada com as seguintes 

modalidades: 

           Avaliação Processual de Desempenho: é realizada por meio de uma 

planilha específica, para cada aluno, com avaliação de atitudes e 

habilidades desempenhadas ao longo do módulo. 

           Avaliação Prática: é realizada por meio de Exame Clínico Objetivo 

Estruturado (Objective Structures Clinical Examination, OSCE) para a 
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assimilação dos conhecimentos necessários e do domínio de habilidades 

clínicas que permitem solucionar um problema de saúde apresentado ou 

orientar como proceder para a solução deste, quando de maior 

complexidade, por meio de atitudes coerentes, assertivas e resolutivas.  

           Avaliação Teórica: composta por questões de múltipla escolha e/ou 

questões de resposta curta e/ou questões discursivas.   

           Após a aplicação de cada avaliação, é feita a devolutiva dos 

resultados apresentados pelos acadêmicos. 

           Nas subáreas de Patologia, Diagnóstico Clínico e Imagem, a 

avaliação é realizada com a seguinte modalidade: 

           Avaliação Teórica: composta por questões de múltipla escolha e/ou 

questões de resposta curta e/ou questões discursivas.  Após aplicação da 

mesma, é feita a devolutiva dos resultados apresentados pelos acadêmicos. 

 Para obter a aprovação no módulo de Habilidades Médicas, o 

acadêmico deverá alcançar nota igual ou superior a 60 (sessenta) em cada 

uma das modalidades de avaliação, em cada uma das subáreas.  

            O acadêmico que obtiver nota igual ou maior do que 20 (vinte), mas 

não alcançar a nota 60 (sessenta) em uma das modalidades de avaliação, 

deverá realizar a Recuperação de Aprendizagem.  

            Caso o acadêmico, após a Recuperação, atinja a média igual ou 

maior do que 60 (sessenta), a nota de recuperação (NR) irá compor a média 

final da subárea.  

            Caso o acadêmico, após a Recuperação, não atinja a média 60 

(sessenta), porém atinja a média mínima de 58 (cinquenta e oito), poderá ser 

avaliado pelo colegiado de turma, o qual definirá por sua aprovação ou 

não. 

            Caso o acadêmico, após a composição final das médias de cada 

subárea, não atinja a média 60 (sessenta) em uma destas subáreas, a nota 

final do Módulo de Habilidades Médicas será esta nota.  
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             Caso o acadêmico não atinja a média 60 (sessenta) em duas ou nas 

três subáreas, a nota final do Módulo de Habilidades Médicas será a menor 

nota obtida. 

 Caso o acadêmico, após a composição final das médias de cada 

subárea, atinja a média igual ou superior a 60 (sessenta) em todas estas 

subáreas, a nota final do Módulo de Habilidades Médicas será a média 

destas notas. 

 

 Os módulos de Habilidades Médicas são desenvolvidos na 

modalidade de Pré-Requisito. Nesta modalidade, para matricular-se no 

módulo do período subsequente, o aluno deverá ter sido aprovado no 

módulo do período anterior. 

 

AVALIAÇÃO  EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

           Os módulos de Medicina de Família e Comunidade são divididos em 

três subáreas, a saber: 

a) Saúde Coletiva. 

b) Saúde da Família. 

c) Iniciação Científica. 

           Nas subáreas de Saúde Coletiva e Saúde da Família, a avaliação é 

realizada com as seguintes modalidades: 

           Avaliação Processual de Desempenho: são avaliados quesitos 

referentes à pontualidade, comprometimento, iniciativa, comunicação 

interpessoal, capacidade de trabalho em equipe, motivação, busca de 

conhecimento e articulação dos conteúdos teóricos com a prática diária. 

            Portfólio: consiste em um registro de elementos significativos da 

progressão. É produzido pelo aluno, sob a orientação docente, para relatar 

a evolução do processo de aprendizagem e as competências adquiridas no 

decorrer deste processo.  

             Avaliação Teórica: abrange a avaliação individual do aluno, por 

meio de duas provas com questões de múltipla escolha e/ou questões de 
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resposta curta e/ou questões discursivas; e a avaliação do grupo, baseada 

na apresentação oral de um trabalho, ao final do módulo.  

             Após a aplicação de cada avaliação, é feita a devolutiva dos 

resultados apresentados pelos acadêmicos. 

Na subárea de Iniciação Científica realiza-se a avaliação processual 

de desempenho do aluno, no desenvolvimento dos trabalhos realizados com 

a orientação do professor, em encontros presenciais. 

            Para obter a aprovação nesse módulo, o acadêmico deverá 

alcançar nota igual ou superior a 60 (sessenta) em cada uma das 

modalidades de avaliação, em cada uma das subáreas.  

            O acadêmico que obtiver nota igual ou maior do que 20 (vinte), mas 

não alcançar a nota 60 (sessenta) em uma das modalidades de avaliação, 

deverá realizar a Recuperação de Aprendizagem.  

             Caso o acadêmico, após a Recuperação, atinja a média igual ou 

maior do que 60 (sessenta), a nota de recuperação (NR) irá compor a média 

final do módulo.  

            No caso de reprovação em uma das modalidades de avaliação, a 

nota final do módulo será a nota de recuperação desta avaliação. No caso 

de reprovação nas duas modalidades de avaliação, a nota final do módulo 

será a menor nota de recuperação entre estas. 

            O acadêmico que for reprovado por falta, não terá direito à 

recuperação. 

             Caso o acadêmico, após a Recuperação, não atinja a média 60 

(sessenta), porém atinja a média mínima de 58 (cinquenta e oito), poderá ser 

avaliado pelo colegiado de turma, o qual definirá por sua aprovação ou 

não. 

            Caso o acadêmico, após a composição final das médias de cada 

subárea, atinja a média igual ou superior a 60 (sessenta) nas três subáreas, a 

nota final do Módulo de Medicina de Família e Comunidade será a média 

destas notas. 
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 O módulo de Medicina de Família e Comunidade do 1º ao 8º 

períodos, é desenvolvida na modalidade de Co-Requisito. Nesta 

modalidade, o aluno reprovado, pela primeira vez, neste módulo, deverá 

matricular-se, obrigatoriamente, no módulo de Medicina de Família e 

Comunidade e, havendo disponibilidade de vaga e horário, poderá 

matricular-se nos módulos do período subsequente. Caso o aluno seja 

reprovado, pela segunda vez, neste mesmo módulo, deverá matricular-se 

somente em Medicina de Família e Comunidade e ficará impedido de 

matricular-se nos módulos do período subsequente. 

 

AVALIAÇÃO NO INTERNATO 

 O processo de avaliação no Internato tem como premissa central a 

possibilidade de diagnosticar e sanar as dificuldades apresentadas na 

aprendizagem e aprimorar o desempenho acadêmico.  

             O processo de Avaliação é realizado, obrigatória e exclusivamente, 

pelo Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA, independentemente do local 

de execução do estágio.               

             A avaliação durante o Internato utiliza os seguintes modalidades: 

             Conceito Global: realizado pelo Supervisor da área básica, em 

conjunto com os preceptores, ao final de cada rodízio, mediante a análise 

dos seguintes aspectos: comportamento ético; relacionamento com a 

equipe de trabalho; relacionamento com o paciente; interesse pelas 

atividades; responsabilidade; receptividade a críticas; assiduidade; 

pontualidade; e habilidades inerentes às respectivas áreas de atuação. 

             Avaliação Teórica: realizada ao final de cada período, elaborada 

pela Comissão do Internato e contendo questões de múltipla escolha 

abrangendo os conteúdos de Clínica Médica; Ginecologia e Obstetrícia; 

Pediatria; Cirurgia; Medicina de Família e Comunidade; Saúde Coletiva; 

Saúde Mental; Urgências e Emergências.  

             Avaliação Prática: realizada ao final do 10º e 12º períodos, no modelo 

OSCE (Exame Clínico Objetivo e Estruturado), e contendo uma estação das 
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áreas de Clínica Médica; Cirurgia; Pediatria; Saúde Coletiva; e 

Ginecologia/Obstetrícia. 

  Para ser aprovado, o Interno deverá alcançar nota igual ou superior a 

60 (sessenta) em cada uma das modalidades de avaliação, em cada 

período.  

  O interno que obtiver nota igual ou maior do que 20 (vinte), mas não 

alcançar a nota 60 (sessenta), em uma das avaliações, deverá realizar a 

Recuperação de Aprendizagem, a fim de obter uma nova nota, 

denominada Nota de Recuperação. 

Após o processo de recuperação, será atribuída a Nota de 

Recuperação (NR), a qual compreenderá a média aritmética entre a nota 

da recuperação de aprendizagem e a nota anterior.  

Caso o interno, após a composição final das médias de cada 

avaliação, não atinja a média 60 (sessenta) em uma destas avaliações, a 

nota final do Internato será esta nota.  

Caso o interno não atinja a média 60 (sessenta) em duas ou nas três 

avaliações, a nota final do Internato será a menor média obtida. 

Caso o interno, após a composição final das médias de cada 

avaliação atinja a média igual ou superior a 60 (sessenta) em todas estas 

avaliações, a nota final do Internato será a média destas notas. 

Caso o interno, após a recuperação, não atinja a média 60 (sessenta), 

porém atinja a média mínima de 58 (cinquenta e oito), poderá ser avaliado 

pela Comissão do Internato, a qual definirá por sua aprovação ou 

reprovação. 

O interno que for reprovado por falta, não terá direito a recuperação. 

Caso o interno seja reprovado em qualquer um dos períodos, será 

obrigado a repeti-lo.  

Nos Estágios Optativos oferecidos pelo Curso de Medicina, a avaliação 

é realizada através do Conceito Global e da folha de frequência, os quais 

deverão ser entregues à Coordenação de Estágio, na última semana de 

cada estágio. Nos Estágios Optativos oferecidos por Instituições externas, a 
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avaliação será realizada de acordo com o plano de ensino enviado pelas 

mesmas, à época de autorização do estágio. 

AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

 O acadêmico que, por motivo justo, perder alguma avaliação, poderá 

requerer na Secretaria Geral da UniEVANGÉLICA, mediante pagamento da 

taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da realização da avaliação, 

uma avaliação substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso e pelo 

Coordenador do Período, será realizada pelo professor em data marcada. 

          São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, 

comprovadas por atestado médico; limitação temporária da capacidade 

física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; 

convocação para manobra militar; licença maternidade; morte de um 

familiar (pais ou irmãos); apresentação de trabalhos (oral; pôster) em 

jornadas ou congressos, regionais ou nacionais, comprovada por certificado; 

participação em atividades comunitárias de saúde da Instituição (Projeto 

Amazônia); e outros motivos garantidos por lei, devidamente comprovados. 

           As atividades das Ligas Acadêmicas não são consideradas motivos 

justos, por se tratarem de atividades extracurriculares. 

 

REVISÃO DE PROVAS 

            Será permitida a revisão de provas ao acadêmico que a solicitar no 

prazo de 03 (três) dias úteis após a divulgação da nota, conforme o Artigo 40  

do Regimento Geral da UniEVANGÉLICA, 2011. 

           A solicitação da revisão deverá ser feita na Secretaria Geral da 

UniEVANGÉLICA e deverá constar de:  

 Prova ou questão a ser revisada.  

 Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia 

atualizada.  Não serão aceitas bibliografias desatualizadas 

(com mais de cinco anos de publicação). 

 Cópia da bibliografia utilizada como argumentação.  
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 Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / 

revista / manual; ano de publicação; editora).  

            O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de 

interpretação pelo professor do módulo, por ocasião do julgamento ou 

análise da prova. 

           O processo de revisão da prova obedecerá aos seguintes 

procedimentos: 

                 I – Composição da banca de revisão pelos professores e pelo 

coordenador da subárea. 

                 II – Designação do dia, hora e local para realização da revisão 

requerida. 

                 III – Definição, pela banca revisora, por procedência ou 

improcedência da solicitação. 

                   IV – Da decisão de improcedência, não caberá recurso. 

 

RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

            O acadêmico que obtiver nota igual ou maior do que 20 (vinte), mas 

não alcançar a nota 60 (sessenta) em uma das avaliações, deverá realizar a 

Recuperação de Aprendizagem (RA), a fim de obter uma nova nota, 

denominada Nota de Recuperação (NR). 

           A Recuperação de Aprendizagem consta de três modalidades de 

provas: 

            Oral – aplicada ao acadêmico que obtiver nota inferior a 60 

(sessenta) nas avaliações processuais de desempenho ou nas provas do tipo 

OSCE. Neste caso, a prova será realizada por uma banca, composta por, no 

mínimo, dois professores, sendo um deles obrigatoriamente o professor do 

módulo. 

           Escrita – aplicada ao acadêmico que obtiver nota inferior a 60 

(sessenta) nas avaliações teóricas. 
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            Prática – aplicada ao acadêmico que obtiver nota inferior a 60 

(sessenta) nas avaliações práticas, em substituição à prova oral, se assim 

julgarem procedente os professores das áreas práticas. 

           Após o processo de recuperação, será atribuída a Nota de 

Recuperação (NR), a qual compreenderá a média aritmética entre a nota 

da recuperação de aprendizagem e a nota anterior do aluno. 

           Caso o acadêmico, após a recuperação, atinja a média igual ou 

maior do que 60 (sessenta), esta nota de recuperação irá compor a média 

final do módulo. 

           No caso de reprovação, a nota final do módulo será a nota de 

recuperação. 

           O acadêmico que for reprovado por falta, não terá direito a 

recuperação. 

 

COLEGIADO DE TURMA 

           Caso o acadêmico, após a recuperação, não atinja a média 60 

(sessenta), porém atinja a média mínima de 58 (cinquenta e oito), poderá ser 

avaliado pelo Colegiado de Turma, o qual definirá por sua aprovação ou 

reprovação, levando-se em consideração o aproveitamento acadêmico 

continuado ao longo do semestre, os resultados obtidos nas avaliações 

seriadas, o módulo cursado e os módulos que deverá cursar. Da decisão do 

Colegiado de Turma, não caberá recurso. 

           O Colegiado de Turma é composto pelo Diretor do Curso ou 

Coordenação Pedagógica, pelo Coordenador do Período e pelos 

professores da subárea em que o aluno deverá ser avaliado. 

   

ATRIBUIÇÃO DAS NOTAS 

 O acadêmico deve alcançar nota igual ou superior a 60 (sessenta) 

em cada uma das modalidades de avaliação, para aprovação na 

respectiva subárea. 
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 O acadêmico deve alcançar nota igual ou superior a 60 (sessenta) 

em cada subárea, para aprovação no respectivo Módulo. 

 O professor deverá atribuir nota zero ao acadêmico que não 

comparecer às avaliações nas datas designadas, bem como àquele que 

utilizar meios fraudulentos nas referidas avaliações. O acadêmico que utilizar 

meios fraudulentos será ainda submetido a processo disciplinar nos termos do 

Regimento Geral da UniEVANGÉLICA. 

 O acadêmico que não comparecer a determinada avaliação e/ou 

tiver seu pedido de avaliação substitutiva indeferido poderá realizar a 

Recuperação de Aprendizagem, desde que apresente uma média mínima 

de 20 (vinte). 

  

REPROVAÇÃO 

           O acadêmico que obtiver nota inferior a 20 (vinte) em uma das 

modalidades de avaliação estará, automaticamente, reprovado, não sendo 

permitida a Recuperação.  

           O acadêmico que não atingir 75% de frequência estará, 

automaticamente, reprovado, não sendo permitida a Recuperação. 

 

PROCESSO DE DEPENDÊNCIA 

           O acadêmico reprovado nos Módulos divididos nas subáreas de 

Tutoria e Morfofuncional ou reprovado no Módulo de Medicina de Família e 

Comunidade, poderá realizá-los no Regime de Dependência, conforme o 

Regulamento do Processo de Dependência da UniEVANGÉLICA, desde que 

o início destas atividades ocorra antecedendo ao início do semestre letivo 

subsequente.  

           Os Módulos de Habilidades Médicas não permitem o Regime de 

Dependência. 

            As atividades de Dependência serão oferecidas pela Coordenadoria 

de Extensão da UniEVANGÉLICA e poderão ser desenvolvidas nas seguintes 

modalidades: 
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               I – Matrícula em Módulo Regular; 

               II – Matrícula Especial em Curso Especial. 

                São critérios para o acadêmico cursar as atividades de 

Dependência: 

a) Ter cursado o módulo, porém não ter alcançado aprovação. 

b) Ter atingido o mínimo de 50% de frequência no módulo. 

           As atividades de Dependência devem assegurar procedimentos de 

aprendizagem e processos avaliativos com o mesmo nível de exigência do 

módulo oferecido em curso regular. 

           O acadêmico terá direito a cursar, na forma de Dependência, 

somente os módulos pertencentes do primeiro ao oitavo períodos. Do nono 

ao décimo segundo períodos, não será permitido o regime de Dependência. 

           Cada acadêmico poderá cursar, na integralização do primeiro ao 

oitavo períodos do curso, no máximo cinco módulos na modalidade de 

Curso Especial, a fim de cumprir as Dependências. 

           O acadêmico terá direito a cursar, na modalidade de Curso Especial, 

o módulo uma única vez. 

           A modalidade de Curso Especial não permite o processo de 

recuperação. 

            O acadêmico reprovado na modalidade de Curso Especial, deverá 

cursar o módulo na modalidade de Módulo Regular. 
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3.9. Processo de Avaliação Institucional 

 

            No curso de Medicina, o processo de avaliação institucional é 

realizado de duas maneiras: avaliação externa e avaliação interna. 

3.9.1. AVALIAÇÃO EXTERNA: 

 

   A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) trouxe 

importantes transformações para a estruturação da educação nacional, 

com ênfase nos processos de avaliação, visando à melhoria da qualidade 

do ensino. A avaliação da educação superior assumiu lugar especial entre 

as políticas educacionais, seja para a orientação de suas diretrizes mais 

amplas, seja para as ações concretas dos órgãos competentes do Ministério 

da Educação (MEC). 

  O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, fundamenta-se em 

princípios e objetivos voltados aos interesses sociais da educação superior. 

Tem como principal meta promover a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente 

da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, do aprofundamento de seus compromissos e 

responsabilidades sociais.  

Sua operacionalização deve envolver a comunidade educativa e os 

membros da administração central do País, por meio da articulação e 

coerência de diversos instrumentos avaliativos e de agentes internos e 

externos. 

O SINAES é formado por três componentes principais: 
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 Avaliação das Instituições de Educação Superior, desenvolvido em 

duas etapas principais: Autoavaliação – coordenada pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) de cada IES; Avaliação externa – realizada 

por comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas 

pela CONAES. 

 Avaliação dos Cursos de Graduação – por meio de visitas in loco de 

comissões externas 

 Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – tem o objetivo 

de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em 

relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e 

competências. 

 No contexto da avaliação do SINAES, o Curso de Medicina se 

propõe a, simultaneamente, confirmar as expectativas de efetividade de seu 

programa educacional e alinhar às diretrizes nacionais de avaliação 

curricular propostas pelo Ministério da Educação, em suas várias estratégias. 

Acredita-se que é de fundamental importância a utilização dos 

resultados disponibilizados pelas avaliações externas (MEC, ENADE, CPC, 

dentre outras) para a realização de discussões internas junto à Reitoria, à 

Mantenedora e ao corpo docente, para a propositura de planos de 

melhoria capazes de sanar os pontos frágeis do curso e apontar melhorias e 

potencialidades. Estes planos de melhoria, antes do envio ao MEC, são 

avaliados e aprovados pela CPA e executados pela direção do curso, por 

meio de recursos disponibilizados pela Mantenedora e com anuência da 

Reitoria do Centro Universitário.  

   Além da avaliação dos aspectos físicos, organizacionais, 

administrativos e pedagógicos, o curso de Medicina utiliza os resultados da 

prova do ENADE e do Teste de Progresso para realizar um levantamento das 

potencialidades e fragilidades dos conhecimentos necessários para a 

formação dos alunos e desta forma criar maneiras de intervir no processo de 

forma a melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 
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O Teste do Progresso é realizado, anualmente, junto a um consórcio de 

Escolas Médicas da Região Centro-Oeste e tem como fundamento a 

aplicação de provas (iguais) para todos os períodos do curso, a expectativa 

é identificar a aprendizagem dos alunos ao longo do curso. É uma avaliação 

cognitiva sem caráter de seleção ou classificação, constituída de uma prova 

que avalia individualmente se o ganho de conhecimento por parte do 

estudante está sendo contínua e progressivo, e como o conhecimento está 

sendo elaborado e consolidado nas áreas básicas e clínicas, importantes 

para o aproveitamento do internato e o desenvolvimento final do 

profissional. 

 Os dados obtidos na prova do ENADE e no Teste do Progresso são 

trabalhados estatisticamente e analisados qualitativamente de forma a 

realizar conclusões sobre o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

identificando lacunas e dificuldades e deste modo realizado intervenções ao 

longo do curso. 

3.9.2. AVALIAÇÃO INTERNA – AUTOAVALIAÇÃO: 

 

 A avaliação interna do curso de Medicina consiste em um processo 

de autoavaliação, desenvolvida por uma Subcomissão Interna de Avaliação 

(SIA), sendo esta subordinada à Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 É um processo contínuo, participativo, inovador e contextualizado, 

tendo um caráter diagnóstico e formativo para o autoconhecimento e a 

análise das prioridades e propostas estabelecidas no Projeto Pedagógico do 

curso. 

 A autoavaliação do curso é feita, anualmente, e segue um programa 

de ações  propostas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que orienta 

e avalia por meio de projetos, os resultados finais apresentados pelo curso, 

preconizando um processo contínuo de avaliação, que visa à flexibilidade 

para que possíveis equívocos sejam dirimidos durante o processo ou para a 

validação do trabalho realizado.  
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 A CPA leva em consideração: a articulação entre o Projeto 

Pedagógico do curso e o PDI (articulação do projeto com a visão e missão 

institucional), a coerência entre o Projeto Pedagógico do Curso, as Diretrizes 

Curriculares e os Padrões de Qualidade e a articulação entre o Projeto 

Pedagógico e as Diretrizes para Avaliação da Educação Superior. 

 A autoavaliação proporciona a reorganização do Projeto 

Pedagógico,  buscando a  qualidade do Ensino Superior na UniEVANGÉLICA 

e tendo como objetivos específicos: analisar  os fatores que influenciam no 

processo ensino-aprendizagem; identificar dificuldades e sucessos;  

possibilitar o aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do curso; e 

desenvolver uma prática de avaliação no curso, envolvendo docentes, 

funcionários e acadêmicos  em um processo de construção permanente de 

autoconsciência institucional. 

A Subcomissão Interna De Avaliação (SIA) é presidida pela direção do 

curso, tendo a composição mínima de um representante docente, 

integrante do NDE, eleito pelos pares; um representante discente; e um 

representante do pessoal técnico-administrativo.  

A partir da análise dos dados coletados pela SIA e dos relatórios 

emitidos pela CPA, são tomadas ações corretivas, visando à melhoria do 

curso.  
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4. Organização Administrativa e Acadêmica do Curso 

4.1. Coordenação do Curso 

O Diretor do Curso de Medicina possui carga horária total de 40 

horas semanais dedicadas ao atendimento de alunos, docentes e 

comunidade acadêmica em geral, bem como ao cumprimento das 

atividades preconizadas pelo Regimento Interno do Centro Universitário, 

conforme descrito a seguir:   

a) Gerenciar o corpo docente, corpo discente e funcionários 

administrativos setoriais ao curso.  

b) Coordenar  a equipe de professores para 

revisão/atualização do Projeto Pedagógico do curso.  

c) Promover a interação com o ensino, através da participação 

efetiva nos módulos das áreas referentes à sua 

especialidade.  

d) Representar o curso junto às autoridades e órgãos deste 

Centro Universitário.  

e) Deliberar sobre os procedimentos e relatórios oriundos da 

ouvidoria geral.  

f) Dirigir, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades 

programadas, bem como a assiduidade dos professores e 

demais funcionários administrativos.  

g) Sugerir a contratação ou dispensa de pessoal docente e 

técnico-administrativo.  

h) Acatar e respeitar as decisões dos órgãos colegiados, 

superintendências e Reitoria, zelando pelo bom andamento 

das suas atividades.  

O curso de Medicina é coordenado pelo Prof. JOÃO BAPTISTA 

CARRIJO, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás - UFG, 

e  Mestre em Farmacologia pela Universidade de São Paulo - USP. 
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É membro do Centro Universitário de Anápolis desde 1997, tendo 

atuado como dirigente da Assembleia da Associação Educativa Evangélica, 

mantenedora do Centro Universitário de Anápolis, no período de 15 de 

março de 1997 a 30 de agosto de 2012 com efetiva participação no 

Conselho Fiscal e no Conselho de Administração atuando como Vogal, 2º 

Vice-Presidente, 2º Secretário e 2º. Tesoureiro. Em 31 de agosto de 2012 

assumiu a direção do curso de Medicina.  

Possui experiência profissional como Médico, com especialização 

em Anestesiologia. É professor aposentado da Universidade Federal de 

Goiás, desde fevereiro de 1996. 

Possui 26 anos de experiência de magistério superior na UFG e 19 

anos de experiência de gestão acadêmica na Associação Educativa 

Evangélica, considerando a experiência como membro do Conselho da 

Instituição e direção do curso de medicina. 

4.2. Núcleo Docente Estruturante 

O NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE), em conformidade com a 

Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010, constitui-se da equipe 

docente destinada a participar do processo de gestão acadêmica e dos 

cursos de graduação.  

              Tem por finalidade elaborar, avaliar, atualizar o projeto pedagógico 

do curso, discutir, aprovar a concepção do curso e acompanhar 

continuamente seu processo de implementação, encaminhando ao 

colegiado do curso para aprovação. 

Cabe também ao NDE auxiliar o Colegiado de Curso na elaboração 

e revisão do projeto pedagógico do curso. 

A indicação dos membros é feita pelo Diretor do curso, cuja 

designação oficial é feita em portaria expedida pela Reitoria, com mandato 

de três anos, assegurando-se sua renovação parcial, mediante avaliação do 

exercício da função. 

Atualmente, é composto pelos seguintes membros: 
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Prof. Mestre João Baptista Carrijo  (Mestre em Anestesiologia; regime 

integral na UniEVANGÉLICA). 

Profª. Doutora Jozelia Rêgo (Doutora em Ciências da Saúde; regime 

integral na UniEVANGÉLICA). 

Prof. Doutor Marco Aurélio Santos Cordeiro (Doutor em Cardiologia; 

regime integral na UniEVANGÉLICA). 

Profª. Mestre Cláudia Regina Major  (Mestre em Educação; regime 

integral na UniEVANGÉLICA). 

Prof. Mestre Antonio Rubens Alvarenga (Mestre em Pediatria; regime 

integral na UniEVANGÉLICA). 

Profa. Mestre Kamila Santos de Paula Rabelo (Mestre em Geografia; 

regime integral na UniEVANGÉLICA). 

4.3. Colegiado de Curso 

O Colegiado de Curso tem como função o planejamento das 

atividades pedagógicas, considerando os programas dos módulos, 

estratégias de ensino, atividades discentes e sua relação com a concepção 

do curso e o perfil do egresso.  Para isso, reúne-se em dois tipos de comissão: 

Comissão de Professores do Período (Colegiado de Turma) e Comissão de 

Módulos dos Eixos Estruturantes.  

O Colegiado de Curso também é composto por discentes 

representantes de cada período (1º ao 12º) e por discentes representantes 

do Diretório Acadêmico. 

A Comissão de Professores do Período (Colegiado de Turma) tem 

como função avaliar os assuntos referentes à integração horizontal dos 

conteúdos de cada período e as dificuldades dos alunos no âmbito de sua 

formação acadêmica, tais como necessidade de nivelamento, problemas 

de disciplina, aprovação e reprovação. 

A Comissão de Módulos dos Eixos Estruturantes tem como função 

avaliar a integração vertical dos conteúdos, proporcionando a cada eixo o 

cumprimento de uma lógica própria, e garantindo a compreensão e a 
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aplicação de seus conhecimentos por parte dos alunos. Reúne os professores 

que compõem todos os eixos estruturantes do currículo do curso. 

No decorrer do período letivo, o Colegiado de Curso se reúne para 

tratar de assuntos importantes para o processo pedagógico e avaliar o 

desempenho do curso, dos professores e dos alunos.  

As decisões do Colegiado de Curso são registradas em Ata e 

encaminhadas aos devidos destinatários através da Diretoria e 

Coordenação Pedagógica do curso.  

O Colegiado de Curso tem representação no Conselho Acadêmico 

Superior (CAS). 

4.4. Corpo Docente 

 

O Curso de Medicina possui um total de 161 (cento e sessenta e um) 

docentes, sendo 45 (quarenta e cinco) Doutores,  46 (quarenta e seis) 

Mestres, e  70 (setenta) Especialistas, totalizando um percentual de 28% de 

Doutores, 29% de Mestres e 43% de Especialistas. 

No total, 57% dos docentes possuem a titulação obtida em 

programas de pós-graduação Stricto Sensu. 

Com relação ao regime de trabalho, os percentuais de professores 

horistas, em regime parcial e em regime integral são:  

• Horistas = 48 docentes = 30%  

• Regime parcial =  68 docentes = 42%  

• Regime integral =  45 docentes = 28% 

Atualmente, 93% dos docentes possuem tempo de experiência 

profissional de, pelo menos, cinco anos. 

Atualmente, 81% dos docentes possuem tempo de experiência 

profissional no magistério superior acima de cinco anos. 
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4.5. Corpo Técnico – Administrativo 

4.5.1. Coordenação Pedagógica 

A Coordenação Pedagógica visa garantir a qualidade das 

atividades docentes, com intuito de assegurar a metodologia proposta 

baseada na aprendizagem ativa e na integração dos conteúdos. 

Apresenta as seguintes atribuições: 

 Manter clima de cordialidade e respeito mútuo com o corpo 

docente, corpo discente e com o corpo técnico-administrativo. 

 Acompanhar, analisar e orientar quanto aos procedimentos 

didáticos propostos pelos professores. 

 Acompanhar, analisar e orientar quanto às avaliações 

desenvolvidas pelos professores do curso. 

 Promover e incentivar a participação dos professores no 

planejamento e execução de atividades do curso (encontros, 

seminários, eventos). 

 Observar o desenvolvimento dos módulos e do cronograma do 

curso. 

 Garantir o diálogo entre os  Coordenadores dos módulos. 

 Acompanhar periodicamente o lançamento do conteúdo, carga 

horária, frequência e notas nos diários de classe. 

 Manter contato frequente com os representantes de turma e 

atender às demandas dos alunos. 

 Vistoriar a validação dos módulos cursados em outros 

estabelecimentos de ensino superior, para fins de dispensa. 

 Elaborar e acompanhar as modalidades de dependência 

oferecidas pelo curso. 

 Conhecer os recursos dos alunos sobre os diversos assuntos do curso, 

ouvindo, se necessário, os Coordenadores dos Módulos. 

 Encaminhar ao Diretor do Curso a relação dos alunos aptos a colar 

grau. 



Capítulo 04 – Organização Administrativa e Acadêmica do Curso    

    Projeto Pedagógico do Curso de Medicina  

 

214 

 Encaminhar processos de transferências a serem submetidos à 

aprovação pelo NDE (Núcleo Docente Estruturante). 

 Registrar as atividades complementares desenvolvidas pelos 

discentes. 

4.5.2. Coordenação de Planejamento 

               A Coordenação de Planejamento tem a função de planejar e 

acompanhar o desenvolvimento das atividades do Curso de Medicina. 

              Apresenta as seguintes atribuições: 

 Definir, em reunião com os Coordenadores dos Módulos, o Projeto 

Pedagógico, submetendo-o ao Colegiado de Curso. 

 Propor ao NDE (Núcleo Docente Estruturante) as alterações 

curriculares que, sendo aprovadas nessa instância, serão 

encaminhadas ao Colegiado de Curso e à Pró Reitoria de 

Graduação. 

 Orientar, fiscalizar e coordenar a realização do curso de Medicina. 

 Traçar, em conjunto com a Coordenação Pedagógica e com os 

Coordenadores dos Módulos, as diretrizes gerais do programa e 

planos de ensino. 

 Observar o cumprimento dos programas e planos de ensino. 

 Propor providências necessárias à melhoria do ensino. 

4.5.3. Coordenação de Extensão 

          A Coordenação de Extensão tem como objetivo principal incentivar o 

desenvolvimento das atividades extensionistas, em consonância com as 

áreas priorizadas pela Pró Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Ação Comunitária, promovendo a integração entre ensino, extensão e 

pesquisa. 

         São funções desta Coordenação: 

 

 

A) Relacionadas ao Ensino: 
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 Estimular a participação de docentes e discentes nas ações 

extensionistas (eventos, prestação de serviço à comunidade, 

cursos). 

 Participar na elaboração de cursos de capacitação para docentes, 

discentes e também para outros profissionais da saúde. 

 Estimular o desenvolvimento de projetos extensionistas que 

promovam ações de educação em saúde e de atendimento à 

população, oferecendo um novo campo para que alunos e 

docentes aliem o aprendido em sala de aula com a realidade na 

comunidade, criando um elo entre ensino e extensão. 

 Estimular ações que integrem saúde e meio ambiente, promovendo 

ações de conscientização da necessidade da preservação do meio 

ambiente e seu impacto na saúde. 

 Estimular a habilidade nos discentes em desenvolver ações de 

prevenção e promoção de saúde em nível coletivo. 

 Liderar equipes de docentes e discentes voluntários nas ações junto 

à sociedade. 

 Oportunizar aos acadêmicos, posições de liderança em ações 

prestadas à comunidade. 

 Estimular o acesso à troca de conhecimentos entre acadêmicos e 

comunidade; 

 Indicar à Coordenação competente, sugestões para melhor 

atender a sociedade nas atividades de extensão; 

 Estimular a produção de relato de extensão pelos acadêmicos e sua 

apresentação em eventos científicos. 

 Estimular a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, no 

âmbito do curso. 

 Zelar para que as atividades de extensão contribuam para a 

formação do egresso com o perfil almejado pelo PPC.  

 Estimular a existência de monitorias dos módulos; 



Capítulo 04 – Organização Administrativa e Acadêmica do Curso    

    Projeto Pedagógico do Curso de Medicina  

 

216 

 Articular-se com as demais unidades da Instituição para a 

elaboração de projetos extensionistas, permitindo o 

desenvolvimento de ações interdisciplinares e de trabalho em 

equipe, que melhora a formação humana e interdisciplinar do 

acadêmico de medicina. 

 

B) Relacionadas à administração: 

 Elaborar propostas de ações extensionistas que atendam às 

necessidades do curso e também da pela Pró Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária. 

 Elaborar  relatórios para encaminhamento à pela Pró Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária. 

 Solicitar meios ou recursos para o desenvolvimento das atividades. 

 Selecionar discentes para trabalhos com a comunidade. 

 Elaborar instrumentos de controle e avaliação das atividades. 

 Solicitar certificados à Coordenadoria de Extensão dos participantes 

envolvidos em ações de extensão. 

 Organizar o processo seletivo de monitoria. 

 Supervisionar e controlar todas as atividades de extensão do curso, 

incluindo monitorias.  

 Avaliar, anualmente, todas as atividades realizadas, verificando os 

benefícios à comunidade acadêmica e à sociedade. 

 Analisar quantitativamente o público alvo, discentes e docentes 

envolvidos nos projetos de extensão. 

 Avaliar o desempenho discente e docente nas atividades 

desenvolvidas. 

 Emitir relatórios das atividades, anualmente, à Direção do Curso de 

Medicina. 
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4.5.4. Coordenação de Pesquisa 

    A Coordenação de Pesquisa tem as seguintes atribuições: 

 Promover e estimular a geração e a divulgação do conhecimento 

nas áreas de atuação do curso. 

 Propor e desenvolver política de pesquisa em consonância com 

outras instâncias responsáveis pelo gerenciamento de pesquisa no 

Centro Universitário. 

 Promover entendimentos necessários à elaboração de trabalhos 

científicos sob orientação de docentes, projetos de pesquisa, 

inclusive para elaboração de trabalho de curso e programa de 

bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC/PIVIC/PBIC). 

 Manter o registro atualizado das atividades de pesquisa 

desenvolvidas pelos docentes. 

 Divulgar editais e outras informações de interesse dos pesquisadores, 

especialmente relativas a auxílios à pesquisa e bolsas concedidas 

por órgãos oficiais de fomento à pesquisa. 

 Incentivar os pesquisadores na participação dos referidos editais.  

 Divulgar eventos de cunho científico. 

 Estimular a participação dos estudantes da graduação nos 

programas de iniciação científica. 

 Promover eventos científicos para divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos. 

 Promover a integração do ensino, da pesquisa e da extensão. 

4.5.5. Coordenação das Ligas Acadêmicas 

 

         As Ligas Acadêmicas são entidades estudantis e sem fins lucrativos que 

têm como objetivo primordial ampliar os conhecimentos em áreas 

específicas do saber, com a finalidade de sanar necessidades sociais.  

Configuram, portanto, espaços de atuação do aluno junto à comunidade, 
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como agente de promoção de saúde e transformação social, atendendo 

aos princípios da Universidade no “ensino, pesquisa e extensão”. 

São organizadas por acadêmicos e professores, caracterizadas 

como atividades extracurriculares e desenvolvem ações comunitárias, 

eventos científicos e atividades de pesquisa. 

Atualmente, o curso apresenta 16 Ligas Acadêmicas em atividade: 

1. LISCA – Liga da Saúde da Criança e Adolescente. 

2. LAONCO – Liga Acadêmica de Oncologia. 

3. LACLIMP – Liga  Acadêmica de Clínica Médica e Propedêutica. 

4. LAOFT – Liga Acadêmica de Oftalmologia. 

5. LAAFA – Liga Acadêmica de Anestesiologia e Farmacologia. 

6. LAGGUNI – Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia. 

7. LIDER – Liga Acadêmica de Dermatologia e Câncer de Pele. 

8. LAHEMA – Liga Acadêmica de Hematologia de Anápolis. 

9. LANA – Liga Acadêmica de Nefrologia de Anápolis. 

10. LACACI – Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca. 

11. LACA – Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia de Anápolis. 

12. LAGA – Liga Acadêmica de Gastroenterologia de Anápolis. 

13. LAMFA – Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade. 

14. LAPSU – Liga Acadêmica de Psiquiatria. 

15. LIAME – Liga Acadêmica de Medicina do Esporte de Anápolis. 

16. PATH – Liga Acadêmica de Patologia de Anápolis. 

Nestas Ligas, em várias ocasiões, são desenvolvidas pesquisas 

apresentadas em eventos científicos regionais ou nacionais. 

A Coordenação das Ligas Acadêmicas apresenta as seguintes 

atribuições: 

 Orientar sobre o processo de abertura de uma Liga. 

 Verificar a relevância da área de atuação da mesma. 

 Avaliar e aprovar a proposta do conteúdo programático. 

 Submeter ao NDE as propostas de abertura da Liga que foi 

indeferida junto à Coordenação das Ligas e apresentou recurso. 
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  Supervisionar e encaminhar as propostas de eventos e dos ciclos de 

palestras para aprovação da pela Pró Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária. 

 Supervisionar e encaminhar os relatórios de eventos e dos ciclos de 

palestras para a pela Pró Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária, para emissão dos respectivos 

certificados. 

 Auxiliar o Professor Coordenador da Liga na organização dos 

eventos. 

 Supervisionar as horas de atividades anuais das Ligas para emissão 

dos certificados junto ao Curso de Medicina. 

4.5.6. Coordenação das Atividades Práticas e Estágios 

Curriculares 

   A Coordenação de Atividades Práticas e Estágios Curriculares 

apresenta as seguintes atribuições: 

 Controlar, junto  à  secretaria  setorial,  os   registros  das    atividades  

práticas definidas  nas ementas  de  cada  módulo,  frequências dos 

alunos à estas atividades, avaliação global, OSCE e avaliação 

teórica .   

 Supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos Planos de 

Ensino referentes às atividades práticas e Internato. 

 Apoiar os docentes em suas atividades didático-pedagógicas de 

acompanhamento, supervisão e avaliação do aluno nas atividades 

práticas e internato. 

 Solicitar a apresentação de relatórios semestrais. 

 Realizar a efetivação dos termos de compromisso de estágios (TCE), 

conforme o perfil  do acadêmico, a cada semestre.  

 Acompanhar, com assessoria da secretária setorial, a elaboração 

da planilha de informações do seguro acadêmico junto à diretoria 

financeira do Centro Universitário.  
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 Verificar,  juntamente  com  a  diretoria ,   a  participação apenas 

dos  acadêmicos  efetivamente  matriculados nas atividades 

práticas e Internato. 

 Promover a comunicação e o bom relacionamento entre a 

administração dos serviços hospitalares e não hospitalares, diretores 

clínicos e demais instâncias com os corpos discente e docente do 

curso de Medicina. 

 Organizar, junto à  direção  do  curso, coordenadores de áreas e 

professores,  os  cronogramas  das atividades práticas  de  cada  

turma,  de acordo a  carga horária,  disponibilidade  de  cada  

campo de estágio  e professor, considerando o calendário 

acadêmico do semestre letivo. 

 Comunicar aos acadêmicos e internos em  tempo  hábil,  as 

informações  necessárias  ao  desenvolvimento  de  cada atividade 

prática. 

 Participar,  junto à direção do Curso de Medicina, para avaliação  

dos  casos  e  ocorrências  especiais,  que abrangem  a  

participação  e  a  postura  do  acadêmico nas atividades. 

 Auxiliar a direção do Curso de Medicina no atendimento e apoio 

pedagógico aos   acadêmicos para ciência  de situações 

irregulares e decisões  de regulamentação das atividades práticas e 

estágios supervisionados;. 

 Comunicar à diretoria  e à coordenação  pedagógica sobre os  

eventos  que    desvirtuem    a  prática  pedagógica,   relacionados 

ao corpo docente, discente, profissionais e gestores de  saúde e 

estrutura dos campos de prática.   

 Revisar e acompanhar o cronograma de visita aos campos de 

prática, elaborados pelo coordenador de cada área.  

 Convocar e participar das reuniões com professores e preceptores. 



Capítulo 04 – Organização Administrativa e Acadêmica do Curso    

    Projeto Pedagógico do Curso de Medicina  

 

221 

 Representar  e  responder  pelo  diretor,  quando  designado pelo 

mesmo, sobre os assuntos relacionados às atividades práticas e de 

estágios. 

 Prestar informações à Direção do Curso, ao NDE e à Comissão do 

Internato sobre o desenvolvimento das atividades. 

 Zelar pelo cumprimento das normas de organização e 

funcionamento das instituições onde ocorrem as atividades práticas 

e de estágios. 

4.5.7. Coordenação de Avalição da Aprendizagem 

 

        A Coordenação de Avaliação da Aprendizagem tem a função de 

acompanhar a realização de avalições junto ao Curso de Medicina. 

        Apresenta as seguintes atribuições: 

 Acompanhar junto aos coordenadores de áreas as avaliações 

realizadas no âmbito do curso; 

 Zelar para que a avaliação da aprendizagem no curso seja 

coerente com a metodologia adotada no curso; 

 Promover em conjunto com a Coordenação Pedagógica e 

Coordenação de Planejamento atividades formativas sobre 

concepção de avaliação e elaboração de instrumentos avaliativos; 

 Realizar, quando solicitado, a revisão técnica de provas aplicadas 

ou a serem aplicadas aos alunos; 

 Participar como membro da equipe elaboradora do Teste de 

Progresso; 

 Analisar dados de avaliação externa e interna e realizar feedback 

dos dados obtidos junto à direção/coordenação, corpo docente e 

alunos do curso de medicina. 

4.5.8. Coordenação das Atividades Complementares 

 

        As Atividades Complementares são atividades de caráter científico, 

cultural e acadêmico que objetivam ao desenvolvimento de estudos do 
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interesse dos acadêmicos e promovem a diversificação dos espaços 

educativos. 

        Essas atividades visam a integralização da matriz curricular, 

complementando o currículo dos cursos e enriquecendo-o com práticas 

independentes, com estudos que incluem uma imensa variedade de 

opções, como: monitorias, estágios, programas de iniciação científica, 

programas de extensão, projetos de pesquisa, participação em seminários, 

congressos, simpósios e jornadas. 

         São supervisionadas por um professor responsável, podendo variar entre 

atividades teóricas ou práticas, com critérios estabelecidos em um 

regulamento próprio, para avaliação e aproveitamento. O aluno deverá 

apresentar os comprovantes, em datas pré-estabelecidas, para validação 

das respectivas atividades. 

        A coordenação geral das Atividades Complementares é de 

responsabilidade da Coordenação Pedagógica.  

4.5.9. Secretaria Setorial 

 

        A Secretaria Setorial é responsável por manter todo o fluxo de diários, 

frequências, notas, atendimentos aos alunos e demais atribuições exercidas 

pelas secretarias dos cursos de graduação da AEE. 

        A Secretaria Setorial do curso de Medicina possui um arquivo ativo, no 

qual são arquivadas todas as documentações necessárias, tais como guias 

de remessas de documentos expedidos e recebidos, correspondências 

internas expedidas e recebidas e documentação dos docentes. Também 

são arquivados os diários de classe dos dois anos que antecedem o ano 

vigente, sendo os demais diários encaminhados à Secretaria Geral para as 

devidas providências. 

        Todas as informações relacionadas aos discentes, tais como dados 

pessoais, frequência e notas são arquivadas no Sistema Lyceum e podem ser 

acessadas pelo discente, pelos docentes, diretores, administração, de 

acordo com as necessidades e prévia autorização. 
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4.5.10. Coordenação dos Laboratórios: 

 

    Compete à Coordenação dos Laboratórios, as seguintes funções: 

 Supervisionar a limpeza e a ordem nos Laboratórios. 

 Disponibilizar material para aulas, estudos e OSCES. 

 Auxiliar docentes e discentes durante a utilização dos Laboratórios. 

 Fazer o controle do material de consumo utilizado durante as aulas e 

estudos. 

 Controlar o acesso de discentes e visitantes, fora do horário previsto 

para aulas ou estudos. 

 Disponibilizar material para trabalhos em sala de aula e ações 

educativas. 

 Receber, conferir organizar e disponibilizar material para os eventos 

de extensão. 

 Realizar a limpeza e a organização dos materiais e dos 

equipamentos. 

 Elaborar planilhas para o controle da utilização dos laboratórios, de 

acordo com o horário de aulas práticas. 

 Elaborar planilhas para o controle do estoque no almoxarifado local. 

 Encaminhar solicitação de compras para materiais, móveis e 

equipamentos, de acordo com a necessidade. 

 Receber o material proveniente do departamento de compras e 

fazer a conferência do mesmo. 

 Solicitar manutenção de móveis e equipamentos, sempre que 

necessária, ao departamento competente.  

 Encaminhar a rouparia utilizada durante as aulas práticas de cirurgia 

e técnica cirúrgica para a lavanderia. 

 Receber o material encaminhado pela lavanderia e fazer a 

conferência do mesmo. 
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4.6. Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente (NAPED) 

A criação do NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO DISCENTE 

(NAPED) é uma exigência do Ministério da Educação para os cursos de 

Medicina .  

Além desta exigência,  professores e coordenadores do curso 

reconhecem, por observação e em  atendimentos isolados, problemas 

apresentados pelos  acadêmicos, nos  aspectos cognitivos e emocionais.  

Os problemas diagnosticados relacionam-se a depressão, 

ansiedade, envolvimento com drogas, dificuldades de aprendizagem e 

relacionamento interpessoal com grupos, ocasionando por muitas vezes  

prejuízos nas atividades acadêmicas, reprovação e desistência.  

O NAPED apresenta os seguintes objetivos:   

 Prestar orientação psicológica e pedagógica aos acadêmicos e 

médicos Residentes, a fim de auxiliá-los em conflitos de diversas 

ordens, os quais podem afetar desfavoravelmente o 

aproveitamento letivo. 

 Realizar projetos pedagógicos em parceria com a Coordenação de 

Extensão do Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA, promovendo a 

integração entre estas áreas.  

 Buscar promover e prevenir a saúde mental dos discentes, 

buscando apoiá-los em conflitos emocionais, evitando o abandono 

do curso. 

 Promover a inclusão dos acadêmicos com deficiência (física, 

mental, intelectual ou sensorial). 

 Promover a inclusão dos acadêmicos com transtorno de espectro 

autista. 

 Orientar os docentes e colaboradores administrativos sobre a 

inclusão de discentes portadores de necessidades especiais. 

 Oferecer orientação acadêmica, analisando a vida escolar e a 

aprendizagem do discente.  
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 Acompanhar, psicologicamente e pedagogicamente, o 

acadêmico junto às áreas de estudo, fornecendo-lhes o apoio 

educacional necessário; 

 Estabelecer um canal de comunicação com os docentes visando 

medidas de apoio à qualidade dos discentes.  

 Promover o acompanhamento integral e sistemático do 

acadêmico, visando à consolidação de uma identidade profissional 

saudável, por professores capacitados em Mentoring. 

Está  estruturado a partir das seguintes áreas de atuação: 

1- Orientação Pedagógica.  

2- Orientação acadêmico-profissional.  

3- Acompanhamento Psicológico.  

É composto pelos seguintes professores:  

 Profª Cláudia Regina Major – Pedagoga e Psicopedagoga. 

 Profº George Martins Ney Médico – Médico Psiquiatra.  

 Profª Dayse Barbosa – Médica Pediatra.  

 Profª Priscila Usevícius – Médica Pediatra. 

 Profª  Marluce Machado – Médica Pediatra.  

 Prof. Valter Resende – Médico de Medicina de Família e 

Comunidade. 

 Profª Juliane Macedo – Psicóloga. 

 Profº Tiago Pitaluga – Psicólogo. 

 Prof. Wilson Nunes – Teólogo. 

O local de atendimento situa-se na sala  220 , bloco F, do Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA . Os profissionais atendem,  de 

segunda a sexta-feira, no período da manhã, com horário marcado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. INFRAESTRUTURA FÍSICA E 

TECNOLÓGICA 
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5. Infraestrutura Física e Tecnológica 

5.1. Setor Administrativo 

A estrutura física do Curso de Medicina destinada à coordenação 

do curso e serviços acadêmicos conta com gabinetes individualizados com 

completa infraestrutura de trabalho (computadores, impressoras, mobiliário, 

acesso à internet, linha telefônica e acesso wi-fi). 

A sala do Diretor possui aproximadamente 20 m2 e contém mesa 

para reuniões com seis cadeiras, mesa e cadeira para o Diretor e 

computador com acesso à Internet. 

O espaço para a Secretaria do Curso contém duas mesas para 

secretárias, cadeiras, armários, balcão para atendimento externo, copa, 

sanitários masculino e feminino. 

Os espaços reservados aos professores de tempo integral localizam-

se anexos à Secretaria Setorial do Curso e são compostos por cinco 

repartições modulares com mesa, cadeiras, armário e computador. 

 

5.2. Sistema Acadêmico 

Em outubro de 2006, iniciou-se a implantação de um novo sistema 

de suporte ao registro, controle e gestão acadêmica na UniEVANGÉLICA – o 

Lyceum, que realiza todas as atividades de gestão, desde a organização 

dos cursos, o acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos, a 

avaliação contínua do desempenho acadêmico. 

Com esse sistema houve uma racionalização de todos os processos 

do Centro Universitário, visto que o mesmo oferece mecanismos de controle 

da qualidade do ensino e de avaliação institucional, contribuindo para 

ampliar o índice de satisfação da comunidade acadêmica. 

Na parte direcionada aos alunos, são disponibilizadas informações e 

recursos, possibilitando ao aluno consultar horários de aula, agendas, 
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calendário de provas, notas, frequências e situação financeira, além de 

acessar disciplinas para obtenção de materiais didáticos indicados pelos 

docentes.  

O sistema oferece uma sala virtual aos professores, na qual podem 

consultar informações individuais dos alunos e das turmas, verificar horário de 

aulas, agendar provas, lançar notas e frequências, e também disponibilizar 

material didático para uso dos alunos. 

Outro recurso oferecido são webcams para fotografar os alunos, 

facilitando a identificação dos estudantes por parte de professores e pessoal 

administrativo. 

 

5.3. Infraestrutura física e tecnológica das atividades 

acadêmicas 

5.3.1. Estrutura dos ambientes de trabalho e salas de aula 

 

O curso de Medicina ocupa 28 salas de aula distribuídas no Bloco E 

no Bloco F, e no Bloco I, sendo que 26 salas comportam entre 60 e 70 alunos, 

e duas comportam até 100 alunos.  

Todas as salas são climatizadas, bem iluminadas e bem ventiladas. 

Todas contam com aparelho de data show, quadro branco e tela para 

projeção.  

Ocupa também, nos blocos E e F, 19 salas para tutoria que 

comportam 12 alunos cada. Todas as salas para Tutoria contêm mesa para 

12 cadeiras e quadro branco. São climatizadas, bem iluminadas e bem 

ventiladas. 

Regularmente, para palestras e seminários, são usados dois 

ambientes de auditórios; um no bloco E com 268,45 m2 e outro no bloco F 

com 213,96 m2, comportando 198 pessoas cada. Os auditórios possuem 

equipamentos para projeção de imagem e som, ambientes climatizados e 

boa iluminação. 
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Em ambiente anexo à secretaria setorial do curso, encontra-se a 

Sala dos Professores, com aproximadamente 70 m2. Contém dois escaninhos 

para diários, quatro armários escaninhos para professores (com doze 

repartições cada, com porta e chave), equipamento para água mineral, 

duas mesas para reuniões com 20 cadeiras e mais 10 cadeiras de apoio. 

Ambiente climatizado, com boa iluminação e bem ventilado. 

 

5.3.2. Biblioteca  

 

A. Biblioteca Central 

 

A Biblioteca Central tem como objetivo atender aos diversos cursos 

e segmentos da UniEVANGÉLICA em suas necessidades de documentação e 

informação nas áreas do conhecimento específico de sua atuação, tendo 

como propósitos a contribuição para a qualidade da educação, da 

pesquisa e da extensão. 

Seu espaço físico é de 1.566,60m², possui 27 cabines para estudo 

individual, 11 salas para estudos em grupo, sala de pesquisa com 42 

computadores e área de leitura para 288 pessoas sentadas. Está em 

construção um anexo para a biblioteca com mais de 3.000m² para melhor 

atender aos usuários. 

A biblioteca é gerenciada pelo software Archeslib de controle de 

bibliotecas, que permite o gerenciamento de todas as demandas para 

utilização do acervo, empréstimo, estatísticas, reserva de livros e catálogo on 

line. 

A biblioteca conta com um acervo geral discriminado a seguir: 

 

ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes / 

Exemplares 

Livros 27.663 78.193 

CD-ROMs 380 1.381 

DVD’s 477 602 
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Mapas 98 106 

Monografias/Artigos/Dissertações/Teses 4.579 4.639 

TOTAL 33.197 84.921 
Fonte: Dados disponibilizados pela Biblioteca Central. 

 O acervo especifico disponível para o curso de Medicina está 

abaixo discriminado: 

ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes / 

Exemplares 

Livros 2.531 10.602 

Periódicos Virtuais (Periódicos Capes) 20 -- 

TOTAL 2.551 10.602 
Fonte: Dados disponibilizados pela Biblioteca Central. 

 

Por meio da Biblioteca Central o acadêmico tem acesso as 

seguintes Bases de dados Portal de Periódicos Capes: JAMA Evidence; Sage 

Journals; Wiley On Line Library; Springer Link; HighWire Press; Mary Ann Liebert; 

Royal Society Journal; e American Society for Microbiology.  

Os acadêmicos têm acesso também aos seguintes Periódicos On 

Line/Capes: The New England Journal of Medicine; Clinical Anatomy; 

Cytopathology; International Journal of Experimental Pathology; European 

Journal Of Clinical Investigation; Evidence-based Child Health; International 

Journal of Evidence-based Healthcare; Pain Pratice; Brain Pathology; 

European Journal of Neurology; International Journal of Stroke; Cancer 

Citopathology; The Obstetrician & Gynaecologist; Echocardiografy; Journal 

of Interventional Cardiology; Royal Society Open Science; Open Biology; 

Clinical Endocrinology; Diabetic Medicine; Pediatric Obesity; e Journal of 

Cardiac Surgery. 

A política de atualização do acervo para as obras de sustentação 

curricular é feita gradativamente à medida que as disciplinas são instaladas, 

indicadas nos planos de ensino e aprovados pela coordenação de cursos 

com base nas indicações no padrão de qualidade MEC, indicações de 

especialistas na área, do coordenador de curso, professores, em 
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conformidade com os seguintes critérios de prioridades definidos na Política 

para Formação e Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Central: 

• Cursos já implantados: Manter o acervo adequado ao projeto 

pedagógico do curso, observando a atualização das edições e 

lançamentos, semestralmente. 

• Cursos em implantação: a aquisição deverá ser feita gradativamente 

à medida que as disciplinas são instaladas e indicadas nos planos de 

ensino. 

Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

• Bibliografia básica: Um exemplar para até 5 vagas oferecidas 

anualmente no curso, para três títulos selecionados pelo docente da 

disciplina. 

• Bibliografia complementar: Dois exemplares para 5 títulos, conforme 

critérios previstos nas políticas de composição do acervo. 

Toda indicação de aquisição é, previamente discutida no colegiado 

do curso, sendo as respectivas solicitações encaminhadas com seu parecer. 

Os responsáveis pela atualização do acervo são a Bibliotecária e os 

Diretores dos Cursos. 

 

B. Biblioteca Virtual 

 

A “Minha Biblioteca” é uma biblioteca digital, com 7.072 títulos, 

formada pelas cinco principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, 

Grupo A, Grupo GEN, Manole e Saraiva.  

Através deste acervo, os alunos têm acesso rápido e fácil a milhares 

de títulos acadêmicos entre as principais publicações de diversas áreas de 

especialização: Ciências da Saúde, Direito, Ciências Sociais Aplicadas, 

Biociências, Engenharia, entre outras em qualquer lugar com acesso a 

internet. 

 

 



Capítulo 05 – Infraestrutura Física e Tecnológica    

    Projeto Pedagógico do Curso de Medicina  

 

232 

 

 

5.3.3. Laboratórios de Informática 

 

A UniEVANGÉLICA possui em seu pátio tecnológico um total de nove 

laboratórios de informática, destinados para o uso dos cursos de graduação 

em geral e outros de uso específico de determinados cursos. Esses 

laboratórios estão distribuídos pelos blocos do Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA, conforme o quadro abaixo:  

ENDEREÇO E CAPACIDADE DOS LABORATÓRIOS ACADÊMICOS DE INFORMATICA 

Nome dos Laboratórios 

Endereço Mobiliário 

Bloc

o 
Piso Sala 

Computador

es 
Mesas Cadeiras 

Laboratório de 

 Informática 1 (Lab 01) 
B 2 Bibliot. 25 30 40 

Laboratório de 

 Informática 2 (Lab 02) 
E 2 E208 30 30 47 

Laboratório de 

 Informática 3 (Lab 03) 
F 1 F112 30 30 37 

Laboratório de  

Informática 4 (Lab 04) 
C 4 C403 30 10 bancadas 36 

Laboratório de  

Informática 5 (Lab 05) 
E 2 E207 33 33 42 

Laboratório de 

 Informática 6 (Lab 06) 
E 2 E215 33 33 42 

Laboratório de 

 Informática 7 (Lab 07) 
I 2 I207 41 40 60 

Laboratório de 

 Informática 8 (Lab 08) 
I 2 I201 

Em 

construção 

Em 

construção 

Em 

construção 

Laboratório do Couto 

Magalhães (LCM) 
K 1 K110 35 18 25 

Laboratório do  

Design Gráfico (LDG) 
N 3 N305 23 

7 mesas e 2 

bancadas 
18 

Fábrica de 

 Tecnologia Turing (FTT) 

 

H 

 

2 

 

G211  

 

33 

7 mesas e 2 

bancadas 

 

31 

 

Cada laboratório possui um acervo específico de softwares, 

conforme a demanda dos cursos usuários.  

Os Laboratórios de Informática estão sob a responsabilidade do 

LABIN (Coordenadoria dos Laboratórios de Informática) e o suporte técnico 

é realizado pelo Departamento de TI (Tecnologia da Informação) da AEE 

(Associação Educativa Evangélica), compondo a estrutura de Suporte 

Técnico em TI. 



Capítulo 05 – Infraestrutura Física e Tecnológica    

    Projeto Pedagógico do Curso de Medicina  

 

233 

No Curso de Medicina, no 1º período, o acadêmico utiliza o 

Laboratório de Informática 6 (bloco E) para desenvolvimento do conteúdo 

programático de Informática Médica e Medicina Baseada em Evidências.  

 

5.3.4. Laboratórios  

 
Os espaços laboratoriais utilizados pelo curso de Medicina estão 

distribuídos em Laboratórios Didáticos Especializados, Laboratórios de Ensino 

e Laboratórios de Habilidades. 

A) Laboratórios Didáticos Especializados: 

Compreendem o Laboratório de Morfofuncional, o Centro de 

Simulação Avançada, as Enfermarias e os Ambulatórios. 

O Laboratório de Morfofuncional é dividido em salas I e II e contém 

36 mesas em L, com computador e monitor; acesso à internet; microscópios 

(Nikon e Opticam); cadeiras giratórias; duas TVs de 52”; dois DVDs; dois 

microscópios com câmera de vídeo; armários com livros; balcões móveis; 

conjunto de pranchas; acervo com 27 caixas de lâminas permanentes de 

microscopia; acesso a mais de 10.000 lâminas microscópicas do complexo 

de laboratórios didáticos básicos da área de saúde; diversos modelos 

anatômicos; simulação de fetos em posição de parto; armário com peças 

patológicas em formol. 

O Centro de Simulação Avançada é composto por quatro 

ambientes de simulação (I, II, III e IV), sala de videoconferência e sala de 

comando com sistema de som e alarmes, todos climatizados.  

Os simuladores de alta e baixa fidelidade que compõem este centro 

são: Boneco Simulador Resusci Anne, Boneco Simulador Vital Sim, Boneco 

Simulador SimMan Essencial, Manequim de treinamento Airway Manv Trainer, 

Manequim de treinamento ALS Simulator, Manequim de torso, Manequim de 

treinamento Litle Anne Four Pack, Manequim de treinamento Litle Junior Four 

Pack, Laerdal AED Trainer e bonecos Baby Anne. 
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Para o desenvolvimento das atividades didáticas práticas, também 

são utilizadas os ambientes das enfermarias e dos ambulatórios, 

pertencentes às unidades conveniadas, implantados de acordo com as 

respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança de cada 

local. 

Do 1º ao 8º períodos do curso, as atividades didáticas práticas dos 

módulos de Habilidades Médicas  são desenvolvidas nas seguintes unidades: 

1º Período: 

Habilidades Clínicas I = Santa Casa de Misericórdia de Anápolis: Enfermarias. 

Atividade desenvolvida: Coleta da anamnese dos pacientes internados nas 

enfermarias clínicas. 

Habilidades  de Procedimentos I = Hospital Evangélico Goiano. 

Atividade desenvolvida: Conhecimento das diversas áreas hospitalares e 

artigos médico-hospitalares, seu uso e processamento. 

2º Período: 

Habilidades Clínicas II = Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e Hospital 

Evangélico Goiano: Enfermarias. 

Atividade desenvolvida: Coleta da anamnese e realização do exame físico 

dos pacientes internados nas enfermarias clínicas. 

Habilidades de Procedimentos II = Hospital Evangélico Goiano. 

Atividade desenvolvida: Conhecimento do processo de administração dos 

medicamentos, em suas diferentes etapas, aos pacientes das enfermarias 

clínicas e cirúrgicas. 

3º Período: 

Habilidades Clínicas III = Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e CAIS 

Jardim Progresso: Enfermarias da Maternidade e da Pediatria; Ambulatórios 

da Pediatria. 

Atividade desenvolvida: Coleta da anamnese e realização do exame físico 

da mulher, da gestante e da criança. 

Habilidades de Procedimentos III = Maternidade Dr. Adalberto Pereira da 

Silva. 
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Atividades desenvolvidas: Acompanhamento do pré-natal; conhecimento 

do cartão vacinal; imunização das gestantes; avaliação da vitalidade fetal; 

exame físico do recém-nascido no alojamento conjunto. 

4º Período: 

Habilidades Clínicas IV = Santa Casa de Misericórdia de Anápolis; Hospital 

Evangélico Goiano e Hospital de Urgências de Anápolis: Enfermarias e Pronto 

Socorro. 

Atividades desenvolvidas: Coleta da anamnese e realização do exame físico 

dos pacientes internados nas enfermarias clínicas ou no pronto socorro. 

Habilidades de Procedimentos IV = Hospital Evangélico Goiano e Centro 

Médico: Centro Cirúrgico. 

Atividade desenvolvida: Execução das técnicas de paramentação e 

instrumentação cirúrgicas e dos processos de sondagens. 

5º Período: 

Habilidades Clínicas V – subárea de Clínica Médica 1 = Ambulatório 

Universitário Central. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nos ambulatórios de cardiologia, 

pneumologia e endocrinologia. 

6º Período: 

Habilidades Clínicas VI – subárea de Pediatria = Santa Casa de Misericórdia 

de Anápolis; Hospital Materno Infantil de Anápolis; CAIS Jardim Progresso. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nos ambulatórios; Coleta da 

anamnese e realização do exame físico no berçário, alojamento conjunto 

(Alcon) e na enfermaria de pediatria. 

Habilidades Clínicas VI – subárea de Clínica Médica 2 = Ambulatório 

Universitário Central. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nos ambulatórios de neurologia e 

nefrologia. 

7º Período: 

Habilidades Clínicas VII – subárea de Cirurgia = Santa Casa de Misericórdia 

de Anápolis; Hospital Evangélico Goiano; Hospital de Urgências de Anápolis. 
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Atividades desenvolvidas: Acompanhamento das cirurgias. 

Habilidades Clínicas VII – subárea de Clínica Médica 3 = Ambulatório 

Universitário Central. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nos ambulatórios de dermatologia e 

gastroenterologia. 

8º Período: 

Habilidades Clínicas VIII – subárea de Ginecologia e Obstetrícia = Santa Casa 

de Misericórdia de Anápolis; CAIS Mulher; Maternidade Dr. Adalberto Pereira 

e Silva; Unidade Oncológica de Anápolis; Ambulatório Universitário Central. 

Atividades desenvolvidas: Anamnese e realização do exame físico da 

mulher, em suas diferentes fases da vida; acompanhamento do pré-natal; 

realização de parto; atendimento ambulatorial. 

Habilidades Clínicas VIII – subárea de Clínica Médica 4 = Ambulatório 

Universitário Central. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nos ambulatórios de reumatologia e 

hematologia. 

Do 9º ao 12º períodos do curso (Internato), as atividades práticas são 

desenvolvidas de acordo com a área de ensino, distribuídas nas seguintes 

unidades: 

Clínica Médica: 

9º Período = Ceres: Hospital Pio X; UPA e SAMU. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nos ambulatórios de clínica médica, 

cirurgia, pediatria e ginecologia-obstetrícia; evolução dos pacientes 

internados nas enfermarias de clínica médica, cirurgia e ginecologia-

obstetrícia ; acompanhamento das cirurgias; atendimento nas unidades de 

urgência e emergência da UPA; regulação dos pacientes e atendimento 

das urgências do SAMU. 

10º Período = Ambulatório Universitário Central; Hospital Evangélico Goiano. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nos ambulatórios de cardiologia, 

pneumologia, dermatologia, hematologia e reumatologia; atendimento na 

unidade de urgência e emergência do Hospital Evangélico Goiano; 
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evolução dos pacientes internados na enfermaria de clínica médica do 

Hospital Evangélico Goiano. 

11º Período = Ambulatório Universitário Central; Hospital Evangélico Goiano; 

Hospital Geral de Goiânia (HGG); Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia 

(HDT). 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nos ambulatórios de cardiologia, 

pneumologia, gastroenterologia, endocrinologia, neurologia e nefrologia; 

atendimento na unidade de urgência e emergência do Hospital Evangélico 

Goiano; evolução dos pacientes internados na enfermaria de clínica médica 

do Hospital Evangélico Goiano; evolução dos pacientes internados na UTI do 

HGG; evolução dos pacientes internados nas enfermarias do HDT; 

atendimento nos ambulatórios do HDT. 

12º Período = Hospital de Urgências de Anápolis; UPA de Anápolis; UPA de 

Senador Canedo. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nas unidades de urgência e 

emergência.    

Cirurgia = Santa Casa de Misericórdia de Anápolis; Hospital Municipal de 

Anápolis; UPA de Anápolis. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento nos ambulatórios de cirurgia; 

acompanhamento das cirurgias; atendimento nas unidades de urgência e 

emergência.   

Pediatria = Santa Casa de Misericórdia de Anápolis; UPA de Anápolis. 

Atividades desenvolvidas: Atendimento ao alojamento conjunto, sala de 

parto e berçário; evolução das enfermarias e do berçário; atendimento nos 

ambulatórios de pediatria; atendimento nas unidades de urgência e 

emergência. 

Ginecologia-Obstetrícia = Santa Casa de Misericórdia de Anápolis; 

Maternidade de Senador Canedo; Maternidade Nossa Senhora de Lourdes 

(Goiânia). 
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Atividades desenvolvidas: Atendimento à mulher, em suas diferentes fases da 

vida; acompanhamento do pré-natal; realização de parto; 

acompanhamento de cirurgias ginecológicas. 

C) Laboratórios de Ensino: 

Compreendem o Laboratório de Técnicas Cirúrgicas, os Laboratórios 

de Anatomia I, II e III, os Laboratórios de Microscopia I e II, o Laboratório de 

Microbiologia e Imunologia, e o Complexo Multidisciplinar de Química I, II e 

III. 

O Laboratório de Técnicas Cirúrgicas (LTC) é composto por um 

complexo que inclui: 1. Sala de Cirurgia, com câmera de vídeo, climatizada, 

mesa cirúrgica, mesa para curativos, maca para transporte, bancos 

giratórios, lixeiras, ramper, ventilador mecânico, TV 29 polegadas, 

instrumentos cirúrgicos, roupas cirúrgicas. 2. Sala de videoconferência. 3. 

Outros ambientes: Sala de coordenação veterinária, sala de 

armazenamento de material estéril, DML, sala de coordenação médica, 

vestiários, lavabo, almoxarifado, sala de pré-anestesia, sala de pré-preparo e 

expurgo.  

O Laboratório de Técnicas Cirúrgicas tem como finalidade propiciar 

e permitir a execução de aulas práticas para graduandos e pós-graduandos 

na atividade cirúrgica, bem como o desenvolvimento de pesquisa científica 

envolvendo procedimentos operatórios em animais.  

As condições estruturais do Laboratório de Técnicas Cirúrgicas estão 

em conformidade com a RDC nº 50. A sala cirúrgica possui três mesas 

operatórias em forma de “V”, sendo que cada mesa possui um 

equipamento de anestesia, uma mesa de Mayo e uma mesa auxiliar; três 

lixeiras de inox; um aspirador e três unidades de ramper.  

As atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas obedecem a um 

protocolo específico, desenvolvido pelo laboratório, para cada 

procedimento solicitado e agendado no início do semestre, conforme 

cronograma apresentado no plano de ensino  pelos docentes das disciplinas 
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que utilizarão os mesmos, sendo realizadas técnicas de canulação vascular, 

anestesia, laparotomia, toracotomia, drenagem de tórax, traqueostomia. 

Neste protocolo está descrito o método de ensino, a técnica operatória, a 

quantidade de materiais, equipamentos, instrumentais, medicamentos e 

outros, necessários para o desenvolvimento de cada técnica.  

São nove os Laboratórios Básicos da Área de Saúde e Complexo 

Multidisciplinar de Química: 

 

Laboratórios 

Prédio Sala Área Capac. 

Laboratórios Multidisciplinares de Química 

01 Laboratórios Multidisciplinares de Química I C 305 76,63 30 

02 Laboratórios Multidisciplinares de Química II C 303 76,63 30 

03 Laboratórios Multidisciplinares de Química III C 302 79,38 30 

Laboratórios Básicos da Área de Saúde 

04 Laboratório de Microbiologia e Imunologia C 201 79,78 30 

05 Laboratório de Microscopia I C 208 81,00 30 

06 Laboratório de Microscopia II C 209 80,35 30 

07 Laboratório de Anatomia Humana I C 309 178,29 50 

08 Laboratório de Anatomia Humana II C 310 79,38 30 

09 Laboratório de Anatomia Humana III C 311 79,38 30 

 

 

C) Laboratórios de Habilidades: 

Para o desenvolvimento do módulo de Habilidades Médicas, o curso 

conta com o Laboratório de Habilidades, localizado no bloco F, sala 222, 

compreendendo uma área total de 202,47 m2, e contendo 06 corredores 

(quatro de circulação e dois para observação - 11,45 m2, 11,98 m2, 19,38 m2, 

11,46 m2, 22,41 m2 e 6,55 m2); 09 estações com 7,29 m2; 02 estações com 

8,10 m2; 01 estação com 10,51 m2; 01 estação com 10,92 m2; 01 estação 

com 22,70 m2; 01 estação com 16,99 m2; e 01 estação com 12,27 m2.   

Cada estação está equipada com balcão de atendimento, 

colchonete impermeável, escada com dois degraus, mesa de madeira, 

cadeira giratória com regulagem, duas cadeiras simples, pia com cuba e 

pedra, torneira com acionamento automático, coletor para material perfuro-

cortante e lixeira com pedal.  
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O almoxarifado, com 4,85 m2, possui todo o material necessário 

para desenvolvimento das atividades práticas.  

Todas as dependências são climatizadas e com boa iluminação. 

As Estações são divididas em: medidas auxiliares do tratamento 

médico; noções de assepsia, antissepsia e biossegurança; semiologia e 

aferição dos sinais vitais; vias aéreas e ventilação; acesso vascular periférico 

e central; imobilização; reanimação cardiorrespiratória; interpretação de 

exames radiológicos; exame ginecológico; exame obstétrico e parto; 

procedimentos cirúrgicos e anestesia; exercícios de raciocínio e de decisão 

clínica.  

São equipadas com manequins adulto e infantil, simuladores de 

ausculta cardíaca e pulmonar, exame de próstata, exame cervical e parto, 

exame da mama, punção venosa e arterial, punção na medula espinhal e 

equipamentos: balança antropométrica e digital, adulto e infantil, detector 

fetal, otoscópio, oftalmoscópio e negatoscópio, propiciando ao acadêmico 

o desenvolvimento de técnicas e habilidades necessárias para o exercício 

adequado da medicina. 

  

5.3.5. Unidades hospitalares e complexo assistencial 

conveniados 

 
Para o desenvolvimento das atividades práticas, o Curso de 

Medicina conta com o seguinte complexo assistencial conveniado: 

 Ambulatório Universitário Central 

Endereço: Rua Primeiro de Maio, nº 213 - St. Central. Anápolis – GO. 

 APAE - Associação de Pais e Amigos de Anápolis, APAE GO. 

Endereço: Rua Galileu Batista Arantes, nº 320 – Setor Bouganvile. 

Anápolis – GO. 

 CAIS Mulher  

Endereço: Av. Central, esquina com Rua Geni Ribeiro Guimarães, s/nº, 

Bairro Maracanã. Anápolis – GO. 
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 CAIS Jardim Progresso 

Endereço: Rua P-32, Qda. 21, S/N, Bairro Jardim Progresso. Anápolis – 

GO. 

 CAPS AD 

Endereço: Rua Alberico Borges de Carvalho - St. Central. Anápolis – 

GO. 

 CAPS Crescer 

Endereço: Rua 7 de Setembro, 743 - St. Central, Anápolis – GO. 

 CAPS Vida Ativa – Centro de Atenção Psicossocial 

Endereço: Rua Cel. Antônio Crispim, 155 – Jundiaí. Anápolis – GO. 

 Centro Materno Infantil Sociedade São Vicente de Paula 

Endereço: Rua Taguatinga, Qda. 100, Lote 7 - Vila Jaiara – Setor Norte. 

Anápolis – GO. 

 Centro Médico Hospitalar 

Endereço: Rua Manoel D'abadia, nº 29, Setor Central. Anápolis – GO. 

 Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo 

Endereço: Avenida Brasil Norte, nº 305, Cidade Universitária. Anápolis – 

GO. 

 Hospital Dia de Psiquiatria - Instituto de Psiquiatria Professor Wassily 

Chuc 

Endereço: Rua Engenheiro Portela, 1113 - Vila Góis, Anápolis – GO. 

 Hospital Dia do Idoso  

Endereço: Rua Larga, n° 25, Bairro Jardim Calixto. Anápolis – GO. 

 Hospital Espírita de Psiquiatria 

Endereço: Rua Uruguai, nº 39, Bairro Santa Izabel. Anápolis – GO. 

 Hospital Evangélico de Anápolis. 

Endereço: Praça James Fanstone, nº 10, Centro. Anápolis – GO. 

 Hospital Municipal Jamel Cecílio  

Endereço: Av. Miguel João, s/n, Vila Jussara. Anápolis – GO. 

 Maternidade Dr. Adalberto Pereira e Silva 

Endereço: Rua Firmo de Velasco, nº 1394, St. Central. Anápolis – GO. 
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 Mini CAIS Abadia Lopes da Fonseca 

Endereço: Rua Larga, s/n - Jardim Calixto. Anápolis – GO. 

 Santa Casa de Misericórdia de Anápolis 

Endereço: Rua Visconde de Taunay, nº 134, Bairro Jundiaí. Anápolis – 

GO. 

 Unidade de Pronto Atendimento de Anápolis – UPA 

Endereço: Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança. Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família Alexandrina  

Endereço: Av. Vera Cruz, Qda. 41, Lt 04, Jardim Alexandrina. Anápolis – 

GO. 

 Unidade de Saúde da Família Anexo Itamaraty  

Endereço: Rua Paranaguá, Anexo Itamaraty. Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família Arco Verde/ Setor Sul  

Endereço: Rua 21, Qda. 37-38, Jardim Arco Verde. Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família Bairro de Lourdes  

Endereço: Av. Comercial, s/n°, Bairro de Lourdes. Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família Bandeiras 

Endereço: Rua Marechal Gouveia, esquina com Rua Marcel Roriz, 

Qda. 37, Bairro Vila Jaiara. Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury Jr.  

Endereço: Av. São Francisco, nº 180, Bairro Jundiaí. Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família Filostro Machado  

Endereço: Rua Eurípedes Gomes de Melo, Qda. 01, Conjunto Filostro 

Machado. Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família Guanabara 

Endereço: Av. Senador Paranhos, s/n°, Bairro Jardim Guanabara. 

Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família João Luiz de Oliveira  

Endereço: Rua Rosário Paulista Ramos, n° 430, Bairro São Luiz de 

Oliveira. Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família Recanto do Sol  
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Endereço: Avenida do Estado, Qda. 35, área B, s/n, Recanto do Sol.  

Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família Santa Maria de Nazareth 

Endereço: Rua Joaquim Esperidião - Vila Santa Maria de Nazareth, 

Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde da Família Vila União 

Endereço: Travessa 7, 1-191 - Conj. Hab. Vila União – Anápolis – GO. 

 Unidade Oncológica de Anápolis 

Endereço: Rua Dr. Flamiro Faveiro, nº 16 - Cidade Universitária – 

Anápolis – GO. 

 Hospital de Doenças Tropicais (HDT) 

Endereço: Av. Contorno, s/n, Setor Jardim Bela Vista. Goiânia – GO. 

 Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) 

Endereço: Avenida 31 de Março, s/n, Setor Pedro Ludovico. Goiânia – 

GO. 

 Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HMNSL)  

Endereço: Rua 230, s/n, Setor Nova Vila. Goiânia – GO. 

 Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG)  

Endereço: Av. Anhanguera, nº 6479, Setor Oeste. Goiânia – GO. 

 Hospital Materno Infantil (HMI) de Goiânia  

Endereço: Av. R-7, s/n, St. Oeste. Goiânia – GO. 

 Hospital de Urgências de Aparecida Goiânia (HUAPA)  

Endereço: Residencial Astória, Aparecida de Goiânia – GO. 

 Maternidade Municipal Aristina Cândida 

Endereço: Rua Professor José Francisco Teles, Q. 01, Lt. 02-06. Senador 

Canedo – GO. 

 Unidade de Pronto Atendimento de Senador Canedo – UPA 

Endereço: Solar Monte Cristo. Senador Canedo – GO. 

 Hospital São Pio X. 

Endereço: Praça Pio X, nº 76 - Setor Central. Ceres – GO. 

 Hospital Municipal Irmã Fanny Duran 
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Endereço: Rua 33, nº 416 – Centro. Goianésia – GO. 

 Hospital São Domingos 

Endereço: Rua 10, nº 293 – Setor Universitário. Goianésia – GO. 

 

5.3.6. Comitê de Ética em Pesquisa 

              

Em abril de 2005, o Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA cadastrou o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) junto à 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde.  

O CEP – UniEVANGÉLICA é multiprofissional e interdisciplinar, sendo 

composto por profissionais da área da saúde, das ciências exatas, sociais, 

humanas e por um membro representante dos usuários.   

Realiza pareceres éticos referentes aos projetos de pesquisa da 

própria Instituição e demais Instituições de ensino superior, seguindo as 

recomendações da CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), 

pautado na Resolução CNS 466/2012 e Norma Operacional 01/2013 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), contando com relatores capacitados e 

habilitados à execução dos trabalhos propostos. 

Apresenta infraestrutura adequada para funcionamento, com sala e 

equipamentos exclusivos, e funcionário administrativo, conforme 

determinado pela CONEP. 

Em outubro de 2015, a CONEP aprovou a renovação do registro do 

CEP da UniEVANGÉLICA por mais três anos. 

Todos os projetos de pesquisa de iniciação científica do Curso de 

Medicina são encaminhados ao CEP, para avaliação e aprovação. 
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6. Anexos 

6.1. Regulamento das Atividades Complementares 

6.2. Regulamento das Atividades de Extensão. 

6.3. Regulamento das Atividades das Ligas Acadêmicas. 

6.4. Regulamento do Trabalho de Curso. 

6.5. Regulamento do Estágio Supervisionado (Internato). 

6.6. Regulamento do NAPED. 

 

 


